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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking gewezen op 11 april 2016,
door de E.A. heer Rechter bij het Gerecht in
Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten,
tussen, Indrina Santana Lopez wonende
op St. Maarten en Bernard David
Peterson, wonende op St. Maarten, is
uitgesproken de echtscheiding tussen
partijen voornoemd (E 122/15).

De deurwaarder,
S.M. APON

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.

Bij beschikking gewezen op 11 april 2016,
door de E.A. heer Rechter bij het Gerecht in
Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten,
tussen, Naidrick Shahairo Isei wonende op
St. Maarten en Francisca Ortiz Samboy,
wonende op St. Maarten, is uitgesproken de
echtscheiding tussen partijen voornoemd (E
116/15).

De deurwaarder,
S.M. APON

Abonnementsprijs per 18 november 2011:
- Abonnement: Naf. 100,- incl. portokosten per
jaar bij vooruitbetaling;
- Losse nummers Naf. 4,-. Te koop bij de
Ontvanger.

Aanleveren mededelingen:
- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org
- of op het adres van de uitgever op een
digitaal medium.

Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen
mededelingen is een betalingsbewijs vereist.

Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)

Aanleveren uiterlijk dinsdag 5 juli
a.s. voor 12.00 uur ’s middags.
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ECHTSCHEIDING

ECHTSCHEIDING

Bij beschikking van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Sint Maarten van de vijftiende
september 2014, is de echtscheiding uit
gesproken tussen SHARLEEN TIESHLYN
BASS wonende op Sint Maarten en
GARFIELD ARMSTRONG, voorheen
wonende aan de Coconut Palm Drive # 5 te
Cole Bay op Sint Maarten, momenteel zonder
vaste woon- of verblijfplaats hier te lande.
Partijen zijn met elkander gehuwd op 28
september 2006 op Sint Maarten.

Bij beschikking van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Sint Maarten van de vijftiende
september 2014, is de echtscheiding uit
gesproken tussen MILDRED TEONILA
GOMEZ SOSA wonende op Sint Maarten en
JOSE LUIS MEJIA MEJIA, voorheen
wonende aan de Rubber Tree Drive # 22,
Diamond Hill te Cole Bay op Sint Maarten,
momenteel zonder vaste woon of
verblijfplaats hier te lande. Partijen zijn met
elkander gehuwd op 4 april 2011 op Anguilla.

De deurwaarder,
Mark John Rabess

De deurwaarder,
Mark John Rabess

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking gewezen op 11 april 2016,
door de E.A. heer Rechter bij het Gerecht in
Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten,
tussen, Stephan Leopold Lews wonende op
St. Maarten en Bernadetee Graneau,
wonende op St. Maarten, is uitgesproken
de echtscheiding tussen partijen
voornoemd (E 102/15).

De deurwaarder,
S.M. APON

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Sint Maarten van de 15e
vijftiende september 2014, is de
echtscheiding uit gesproken tussen FRITZ
MAULIEN wonende op Sint Maarten en
ROSITA ALEXANDRE, voorheen wonende
aan de Garden od Eden Drive # 36, op Sint
Maarten, momenteel zonder vaste woon of
verblijfplaats hier te lande. Partijen zijn met
elkander gehuwd op 27 december 1997 op
L’Azile Haiti.
De deurwaarder,
Mark John Rabess
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TERMINATION BANKRUPTCY
SAMBHWANI N.V. d.b.a. HOME
ESSENTIALS
The Court in First Instance of Sint Maarten
by its decision of May 23, 2016 has
completed liquidation of the bankruptcy of
SAMBHWANI N.V. d.b.a. HOME ESSENTIALS
due to lack of assets.
It was not possible to make any payment to
the unsecured creditors.
mr. H.A. Seferina, Trustee
HBN Law
W.G. Buncamper Road no. 33
Philipsburg, St. Maarten

AANKONDIGING
Bij exploot d.d. 14e juni 2016, 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 Rudolph Llewellyn Dublin,
gedomicilieerd ten kantore van mr. Lucas
Berman op St. Maarten, aan Miguel F.D.
Richardson, Raphael F. Richardson, en
Brenda I Finley-Richardson, Barbara K.
Griffith-Richardson, Candise E. RuddockRichardson, & Edna N. Richardson
zonder bekend vestiging binnen of buiten St.
Maarten. BETEKEND een verzoekschrift met
de daarop door het Gerecht in Eerste Aanleg,
zittingsplaats
St.
Maarten,
gestelde
beschikking d.d. 7e juni 2016, alsmede een
uit die beschikking door de ondergetekende
deurwaarder opgemaakt proces-verbaal van
10e juni 2016, houdende conservatoir
beslag als in voormeld proces-verbaal
omschreven.
De deurwaarder S.M. APON

TERMINATION BANKRUPTCY
CYRILL RAMESH N.V. d.b.a. JSK
COSMETICS
The Court in First Instance of Sint Maarten
by its decision of May 23, 2016 has
completed liquidation of the bankruptcy of
CYRILL RAMESH N.V. d.b.a. JSK COSMETICS.
It was not possible to make any payment to
the unsecured creditors.
mr. H.A. Seferina, Trustee
HBN Law
W.G. Buncamper Road 33
Philipsburg, St. Maarten

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei
2016, 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
STERLING, IAN JUREIDINE voorheen
wonende te JOHN PHILIPS ROAD #42,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan BLUE
LINE ENTERPRISES N.V. DBA BLUELINE
BOUTIQUE voorheen wonende te C.A.
CANNEGIETER STREET #21, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 17 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan RAPID
EXPLORER N.V. voorheen wonende te
JUANCHO YRAUSQUIN BLVD #26 UNIT9, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 17 mei 2016, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei
2016, 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 SIMSON
EQUIPMENT RENTALS N.V. voorheen
wonende te MADRID ROAD #62 A, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, 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 mei
2016, 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
BHOLENATH ENTERPRISES N.V. voorheen
wonende te NAZARETH ROAD #12-B,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
CEAZER, DWAYNE IVAN DBA I.C.D.C.
HEAVY EQUIPMENT voorheen wonende te
BANJO ROAD #37, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 mei 2016, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
SPENCE, STEPHEN voorheen wonende te
BAHOE DRIVE #122, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 mei 2016, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei
2016, 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 JOSEFH,
PAUL voorheen wonende te BROWN'S
DRIVE #6, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 12 mei 2016, 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 mei
2016, 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 CHI
SINT CONSTRUCTION N.V. voorheen
wonende te JOHAN VERMEER STRAAT 14,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan GEORGE
WILLIAMS ENTERPRISES N.V. voorheen
wonende te ARCHIMEDES STREET #90,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei
2016, 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
ADAMES, PORFIRIO voorheen wonende te
MADRID ROAD #64 B, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan E.U.R.L.
ST. BARTH COMMUTER voorheen wonende
te C/O THE MAIL BOX LAPALAPA
CENTER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 10 mei 2016, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei
2016, 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 LAROSA
CANES voorheen wonende te MADRID
ROAD # 9, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 12 mei 2016, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan R.S.
SYSTEMS N.V. voorheen wonende te C/O
THE MAIL BOX LAPALAPA CENTER, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
BRITISH WEST INDIES AIRWAYS N.V.
voorheen wonende te PJIA, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan NECTAR
INTERNATIONAL N.V. DBA SECURITY
COMPANY voorheen wonende te PINELKEY
DEFIANCE ESTATE # 10, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 06
mei 2016, 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 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
GREENE, OSCAR voorheen wonende te
BLUE JAYS DRIVE #27, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan HFS
GROUP N.V. voorheen wonende te
CABBAGE PALM DRIVE #26, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
ANICETA RUIGI J. voorheen wonende te
APRICOT ROAD 13, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 mei 2016, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan LAKENUNEZ, POLONIA DBA ESTILISMO
CENTRO DE BELLEZA voorheen wonende te
FRONTSTREET #16, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 6 mei 2016, 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 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan N.V.
EDWARDS HENRIQUEZ & CO voorheen
wonende te EMMAPLEIN P.O. BOX 295,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
EMERGENCY 24 N.V. voorheen wonende te
A.T.ILLIDGE ROAD SUITE 2, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 6
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
JOHNSON MARY DARNELL voorheen
wonende te BERYL RICHARDSON STREET,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan NIATA
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te
ORANGE GROVE ROAD #33, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16
mei 2016, 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
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
CAPTIAN JACK BAR & RESTAURANT N.V,
voorheen wonende te FRONTSTREET #13,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan THREE
MOONS N.V. DBA MERENQUE-BBQ
voorheen wonende te BELAIR BEACH BAR,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, 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
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
RAYMOND & SOLOMAN INDUSTRY N.V.
voorheen wonende te SUCKERGARDEN
ROAD #68, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 16 mei 2016, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan CAP
RETAIL DBA TREASURE COVE voorheen
wonende te FRONTSTREET # 44, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16
mei 2016, 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
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
ELECTRAD B.V. voorheen wonende te
GROUNDDOVE ROAD #9, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
IMCARIDOM N.V. voorheen wonende te
ORGAN PIPE CACTUS ROAD #20, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16
mei 2016, 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
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan B&C
BEVERAGES DISTRIBUTORS N.V. DBA
CCI ST.MAARTEN voorheen wonende te
ROSES ROAD 1, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 mei 2016, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
GAPELMAR IMPORT AND EXPORT N.V.
voorheen wonende te GROUNDDOVE ROAD
#8, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 18 mei 2016, 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
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan EMYIH
& WARNO ELECTRICAL N.V. DBA
ALUMAX voorheen wonende te
GROUNDDOVE ROAD # 5 WAREHOUSE
2A, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 18 mei 2016, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan HODGE
GLORIA MARCELLA voorheen wonende te
ROSE ROAD #18, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 17 mei 2016, 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
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan C.E.C.
WINDWARD N.V. VOORHEEN DBA
WITTEVEEN & BOS CIVIL ENGINEERING
CARRIBEAN ST. MAARTEN voorheen
wonende te GROUNDDOVE ROAD #5 UNIT
21-22, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 18 mei 2016, 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 18 mei
2016, 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 CASAM
CONSTRUSCTION N.V. DBA ERIC
SAMUEL voorheen wonende te
FORTWILLEM ROAD #27, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan B&J
SEAFOOD IMPORIUM N.V. voorheen
wonende te GROUNDDOVE ROAD #2,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 mei
2016, 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
LAURANT, MELISSA voorheen wonende te
SARSAPILLA ROAD #9, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
JAHENECO REALTY N.V. voorheen
wonende te BUSH ROAD #24, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
MARITIMPEX N.V. voorheen wonende te
GROUNDDOVE RAD APT 6, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan RALEAA
N.V. DBA COOL CRAFT voorheen wonende
te FRONTSTREET #147, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan UIDA
HOLDING N.V. voorheen wonende te BUSH
ROAD #26, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 12 mei 2016, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan KEY
TECH SECURITY N.V. voorheen wonende te
BUSH ROAD #38, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 mei 2016, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
SANJVIN N.V. DBA ST. MAARTENS BEST
voorheen wonende te FRONTSTREET # 16
MILLENIA PLAZA, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 17 mei 2016, 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
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan AAN DE
ERVEN VAN: CANNEGIETER ANGELA P.
voorheen wonende te BACKSTREET #119,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
FRIENDLY ISLAND SHOPPING voorheen
wonende te BUSH ROAD #178, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan WAY IN
FASHION N.V. voorheen wonende te
BACKSTREET #99-B, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 17 mei 2016, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
CONNECTING WAVES N.V. voorheen
wonende te BUSH ROAD #26, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan 2
SISTAS BEAUTY SALON N.V. voorheen
wonende te BACKSTREET #28, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
GOLDEN TOUCH N.V. voorheen wonende te
BUSH ROAD #28, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 mei 2016, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan HALF
PRICE N.V. voorheen wonende te BUSH
ROAD #71, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 12 mei 2016, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan H.E.C>
BUCKET ENTERPRISES N.V. P/A DONALD
C. CANNEGIETER voorheen wonende te
BACKSTREET #66 P.O.BOX 241, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan U.S.B.
HOLDING N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET #42, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 17 mei 2016, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan IVORA
PHARMA B.V. voorheen wonende te FRONT
STREET #5 UNIT 4, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 April 2016,
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 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
INTERBORG N.V. DBA PAGE WALK
voorheen wonende te WELLSBURG STREET
#5, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 28 April 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
GLENDHA ALBERTHA VALECHHA DIR.
VALECHHA SALES CORPORATION
voorheen wonende te BACKSTREET #76,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
mei 2016, 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
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
SHAMDASANI, ARJUN C. DBA SAM'S
PLACE voorheen wonende te BACKSTREET
#110-D, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 17 mei 2016, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan WIND
SALE & CONSTRUCTION N.V. voorheen
wonende te WELLINGTON ROAD #14,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
CRYSTAL RENTING N.V. voorheen
wonende te WELLSBURG STREET #1,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan APOLLO
CYBER ENTERPRISES N.V. voorheen
wonende te FRONTSTREET #34, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
mei 2016, 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
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan OPAL
BEAUTY N.V. voorheen wonende te
BACKSTREET #45, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 17 mei 2016, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
LATITUDE 18 N.V. voorheen wonende te
WELLSBURG STREET #18, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
April 2016, 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 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
HOMECOMING N.V. voorheen wonende te
WELLINGTON ROAD #26, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
ANTILLES ROOFING AND STEEL
CONTRACTORS N.V. voorheen wonende te
JABCO PLAZA #2, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 mei 2016, 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 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
AQUAMAR INSTALLATIONS & REPAIRS
N.V. voorheen wonende te LAGOON
MARINA #4, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 mei 2016, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
RAINBOW FARM PRODUCTS N.V.
voorheen wonende te WELLINGTON ROAD
#2, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 28 April 2016, 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 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan ISLAND
FINISHING TOUCH N.V. voorheen
wonende te WELLINGTON ROAD Z/N,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan A HART
CONSULTANTS N.V. voorheen wonende te
BEACON HILL ROAD #100, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16
mei 2016, 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 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan THE
PILOT HOUSE CORPORATION N.V.
voorheen wonende te BILLY FOLLY #25,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
SECURITY COMFORT N.V. voorheen
wonende te WELLINGTON ROAD Z/N,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
April 2016, 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 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
BRASSERIE RESTAURANTS N.V. DBA
PARIS BISTRO voorheen wonende te
RHINE ROAD MAHO PLAZA, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan SUN
DISTRUBUTORS N.V. DBA PAIN DE
SUCRE voorheen wonende te BILLY FOLLY
#37, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 12 mei 2016, 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 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
AQUABUS N.V. voorheen wonende te
WELFARE ROAD #58, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan BARFLY
N,V. DBA CITRUS voorheen wonende te
RHINE ROAD #44, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 26 April 2016,
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 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan RENEE
HANDYMAN N.V. voorheen wonende te
RHINE ROAD #44, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 26 April 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan RIOSROBLES, ESTHER DE voorheen wonende te
BILLY FOLLY ROAD #120-F, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 mei
2016, 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 TOPAL
N.V. voorheen wonende te GOLDFINCH
ROAD #5, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 19 mei 2016, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan BANOO
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te
WELFARE ROAD #101 `, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26
April 2016, 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 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
BERTIN-MAURICE-JOSEPH, GERMAINE
voorheen wonende te MARIANNE ESTATE
#28, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 26 April 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan YEE,
ANTHONY voorheen wonende te
CANNEGIETER ROAD #30, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
MR.JULIAN EON WILLIAMS, DIR SONAL
& DEV ENTERPRISES N.V. voorheen
wonende te TOBAGO ROAD #9, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
BRINK'S PROPERTY MANAGEMENT
SERVICES N.V. voorheen wonende te
RHINE ROAD #5, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 26 April 2016,
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 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan JAM
RESTUARANTS N.V. DBA BRASSERIE
NEW YORK voorheen wonende te RHINE
ROAD #182 UNTI C-1, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan THE
PALACE BEAUTY & NAILS CENTER N.V.
voorheen wonende te C.A.CANNEGIETER
STREET #57, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 mei 2016, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 mei
2016, 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 ENYIH
& WARNO ELECTRICAL N.V. voorheen
wonende te GROUNDDOVE ROAD #5,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan E-PAI
STORE N.V. voorheen wonende te UNION
ROAD #96, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 26 April 2016, 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 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan ROB
MARINE N.V. voorheen wonende te
WELLINGTON ROAD #37, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 mei
2016, 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 PAUL,
RAY MARCELLUS voorheen wonende te
GROUNDDOVE ROAD #2, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 mei
2016, 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
NAKALA, JAP ATSUKO voorheen wonende
te GROUNDDOVE ROAD # 2, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
COMPLETE MARINE SERVICES voorheen
wonende te WELLINGTON ROAD UNIT C
#4, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 28 April 2016, 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 4 mei
2016, 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
ROMNEY GEORGE APOLLIN voorheen
wonende te WESLEY STREET #14, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 mei
2016, 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
ARCHER, ROXANNE PATRICIA AGNES
voorheen wonende te GROUNDDOVE ROAD
#2, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 19 mei 2016, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 mei
2016, 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
BROOKS, FABIEN RODOLPHE voorheen
wonende te QUITO ROAD #5, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 4 mei
2016, 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
TRUEBLUE CHARTERS N.V. voorheen
wonende te WELLSBURG STREET #7,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
April 2016, 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 4 mei
2016, 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 YACHT
SUPPORT SERVICES N.V. voorheen
wonende te WELLSBURG STREET #7,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 6 mei
2016, 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 SOLEIL
REALTY N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET SUITE 4 #5, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
April 2016, 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 6 mei
2016, 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 FRENCH
ROSE N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET #120 B, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
April 2016, 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
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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 4 mei
2016, 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 THE
FORCE PLUS N.V. voorheen wonende te
WELLINGTON ROAD #39, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
April 2016, 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 4 mei
2016, 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
GUZMAN, DORIS MARIA DBA DORIS
BEAUTY SALON voorheen wonende te
WELLINGTON ROAD #1, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 6 mei
2016, 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 STAR
JEWELERS N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET # 31, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 April 2016,
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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 6 mei
2016, 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
YORIEST N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET #5 UNIT J, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
April 2016, 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
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 4 mei
2016, 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 RIOS
MOLERO, ZENDA AZUL DBA ANGEL"S
BEAUTY PARLOR voorheen wonende te
WELLINGTON ROAD # 1-G, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
April 2016, 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 6 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan WOW
DÉCOR N.V. voorheen wonende te
AMSTERDAM SHOPPING CENTER #40,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 6
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 6 mei
2016, 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 VERI
ORO N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET 68 A, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 April 2016,
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 4 mei
2016, 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
DUINKERK, SHERNIA JULIA DBA
SHENEIDIS TOURS & TRANSPORT
voorheen wonende te PARRA-GRASS
DRIVE #24, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 25 April 2016, 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,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 6 mei
2016, 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 BY
SHA'S BOUTIQUE voorheen wonende te
FRONTSTREET #44, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 April 2016,
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 6 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan LA
PETITE ACADEMY FOUNDATION voorheen
wonende te CORALITA ROAD #16, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 6 mei
2016, 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
INTERIMMANAGEMENT OVERHEIS B.V.
voorheen wonende te FRONTSTREET #69,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
April 2016, 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 6 mei
2016, 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
MILLBROOK LIMITED voorheen wonende
te FRONTSTREET #5, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
April 2016, 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
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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 6 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan CARTY,
JOSE ENRIQUE DBA CARTY'S
CONSTRUCTION voorheen wonende te
DOMINICA DRIVE 17-A, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
April 2016, 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 6 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
VAUGHN GARAGE N.V. voorheen wonende
te DOMINICA DRIVE # 4, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 6 mei
2016, 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
ST.MAARTEN BEER BIKE N.V. voorheen
wonende te FRONTSTREET, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
April 2016, 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 6 mei
2016, 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 THE
PINKY GIRL N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET #110, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
April 2016, 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

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 13

Datum: 24 juni 2016

pagina | 32
AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 6 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan AMEDE,
DENIS RONDOLPH voorheen wonende te
SOMBRERO DRIVE #27, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25
April 2016, 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 6 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
PETROSOL N.V. DBA SHELL ST.PETERS
voorheen wonende te L.B. SCOTT ROAD
#96, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 26 April 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 6 mei
2016, 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
ESTELITA'S INTERNATIONAL N.V.
voorheen wonende te FRONTSTREET #4,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
April 2016, 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 6 mei
2016, 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 BVMS
N.V. DBA BOTTOMS UP BEACH BAR &
GRILL voorheen wonende te FRONTSTREET
#29, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 22 April 2016, 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
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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 6 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan JONG A
TAI-JOEK-HIEN HILLARY voorheen
wonende te CORALITA ROAD #14, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
April 2016, 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 6 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan JONG A
TAI MURWIN voorheen wonende te
CORALITA ROAD #14, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 6 mei
2016, 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 CALL &
HOME N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET 5 SUITE 5, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
April 2016, 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 6 mei
2016, 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 LA
PERLE DES CARAIBES N.V. voorheen
wonende te FRONTSTREET 5 UNIT 4, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
April 2016, 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
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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 6 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
CLEMENT HUBERT DAMASCO voorheen
wonende te DAISY ROAD #39, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
April 2016, 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 6 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan ELLIS,
GUILLAUME ALBERT voorheen wonende te
DAISY ROAD #10 ROOM 4, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 6 mei
2016, 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
CONSTRUCTION CHOPARD N.V. voorheen
wonende te FRONTSTREET 5 UNIT 4, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
April 2016, 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 6 mei
2016, 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 CENTRO
CLINICO DE ESTETICA LA SILHOUTTE
voorheen wonende te FRONTSTREET #147,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
April 2016, 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
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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 6 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan LAKE,
SEEFINOT voorheen wonende te
DOLLISON'S DRIVE #41, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
April 2016, 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 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
ORANGE ET BLEU N.V. voorheen wonende
te FRONT STREET 1-Q, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 6 mei
2016, 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 HD SXM
N.V. DBA CASH FOR GOODS voorheen
wonende te FRONTSTREET #201, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
April 2016, 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 6 mei
2016, 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
TOURNESOL N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET #7, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 April 2016,
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
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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 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan LE
PETIT PARADIS N.V. voorheen wonende te
C.A.CANNEGIETER STREET #14, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
April 2016, 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 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan SINT
MAARTEN DISCOVERY TOURS N.V.
voorheen wonende te FRONT STREET
#SUITE 4, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 22 April 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 6 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
PROGUARDPLUS N.V. voorheen wonende
te WELFARE ROAD #33-2, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 6 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan B-M
BEAUTY PALACE N.V. voorheen wonende te
WELFARE ROAD #47 B, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
SOLUTIONS MANAGEMENT TRUST N.V.
voorheen wonende te WELFARE ROAD
#68, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 29 April 2016, 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 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan REALTY
WORLD N.V. voorheen wonende te
WELFARE ROAD #62, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.De
deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 6 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan LOVELY
KIDS N.V. voorheen wonende te WELFARE
ROAD #44 UNIT 1, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 April 2016,
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 6 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
LOCALAV N.V. voorheen wonende te
WELFARE ROAD # 20, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
COLLECTIONS N.V. voorheen wonende te
WELFARE ROAD #119-H, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
April 2016, 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 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
INCOGNITO RESTUARANTS AND
CATERING voorheen wonende te
WATERFRONT ROAD #5, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 6 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
PANLAAN N.V. voorheen wonende te
WELFARE ROAD UNIT 16-3A-B, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
April 2016, 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 6 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan THE
ULTIMATE GAME STORE N.V. voorheen
wonende te WELFARE ROAD 18 C, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
CARRIBEAN EXPRESS GOURMET
COFFEES & PASTRIES N.V. C/O
WESTEND MANAGEMENT N.V. voorheen
wonende te WATERFRONT ROAD #16,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
April 2016, 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 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan LUCKY
CAR RENTALS N.V. voorheen wonende te
WATERFRONT ROAD #3, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 6 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan SJG
MOBILE WASHERS & CLEANERS N.V.
voorheen wonende te WELLINGTON ROAD
#1 UNTI F, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 28 April 2016, 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
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
THEODORE, HUBERT LARRY voorheen
wonende te FORT HIL ROAD #19, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
HELLEBRAND, RALPH HUBERT voorheen
wonende te WELFARE ROAD #109, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
April 2016, 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 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan JO'S
YACHT SERVICE N.V. voorheen wonende te
WELFARE ROAD #76, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
BOHWEMA MANAGEMENT SERVICES N.V.
voorheen wonende te C.A.CANNEGIETER
STREET #71-1A, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 mei 2016, 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
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan NEFE
N.V. DBA EDRIS'S FABRICS AND
NOTIONS voorheen wonende te
C.A.CANNEGIETER STREET #32, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
SNOWMAN N.V. DBA TEAM WORK
MARINE voorheen wonende te WELFARE
ROAD, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 29 April 2016, 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 4 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan KINVDO
N.V. DBA LIDO BAR AND RESTUARANT
voorheen wonende te WELDARE ROAD
#27, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 29 April 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
SUJEIDY EXPRESS N.V. voorheen wonende
te C.A.CANNEGIETER STREET PLAZA 21
NR. 2, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 12 mei 2016, 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
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan THE
CARRIBEAN COOLING SYSTEM N.V.
voorheen wonende te C.A.CANNEGIETER
STREET #115, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 mei 2016, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 9 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan DESIGN
BRIDGE voorheen wonende te
WELLINGTON ROAD #4, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
April 2016, 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 10 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
FARQUHARSON, DONOVAM ROXROY
voorheen wonende te WINDSOR ROAD
#3B, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 28 April 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
FASHION CAPITAL N,V. voorheen wonende
te C.A.CANNEGIETER STREET #46, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, 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
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
EASTERN CARRIBEAN DISCOVERY N.V.
voorheen wonende te C.A.CANNEGIETER
STREET #46, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 mei 2016, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan C.I.E.C
CONTRACTING N.V. voorheen wonende te
RHINE ROAD LOT 182, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 4
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 9 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
INNOVATIVE BUSINESS SERVICE &
COLLECTION AGY N.V. voorheen wonende
te WELLINGTON ROAD #23, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
WONDERFUL WORLD OF
ENTERTAINMENT voorheen wonende te
AMAZONE ROAD #6, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 mei 2016, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
JAGTIANI, ARUN voorheen wonende te
AMAZONE ROAD ,VISTA VERDE #37,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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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 9 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan SXM
ART PAINT N.V. voorheen wonende te
WELLINGTON ROAD #16, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
April 2016, 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 10 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan LOW
INCOME HOUSING DEVELOPMENT N.V.
voorheen wonende te SIMPSONABY
LAGOON #6, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 9 mei 2016, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan VOLARE
A.V.V. voorheen wonende te RAINBOW
BEACH CLUB POINT PIROUETTE, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan DE LA
ROSA MARTINEZ DBA PERLAM BEAUTY
PARLOR voorheen wonende te BUSH ROAD
#71, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 12 mei 2016, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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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 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan STC
SXM SERVICES N.V. voorheen wonende te
SIMPSONBAY MARINA, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 9
mei 2016, 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
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
SALIKRAM SEETARAM voorheen wonende
te BARRINGTONIA DRIVE #3, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan LA
KABALA PROPERTIES N.V. C/O USNA
HARESH MANEK voorheen wonende te
BEACON HILL ROAD #2, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, 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
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan A.J.
FOREVER N.V. DBA BLISS voorheen
wonende te BEACON HILL ROAD #2, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan CLEAN
RITE LAUNDRY N.V. voorheen wonende te
BUSH ROAD #71, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 mei 2016, 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
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan LOPEZ
HERNANDEZ GUILLERMINA voorheen
wonende te BUSH ROAD #8 A APT #7B,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan CAFÉ
ON THE BAY N.V. voorheen wonende te
BILLY FOLLY ROAD #3-C, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, 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
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
HUISMAN PETER H. voorheen wonende te
AIRPORT ROAD #86, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan ON
LINE MANAGEMENT N.V. voorheen
wonende te BUSH ROAD #26, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, 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 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan JOE,
MARTIAL A voorheen wonende te C.A.
CANNEGIETER STREET #63, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan SFIZIO
N.V. DBA PINOCCHIO voorheen wonende
te BILLY FOLLY ROAD #3F, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, 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
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan SIED
PROPERTIES N.V. voorheen wonende te
BILLY FOLLY ROAD #3-C, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan PEFECT
TIMING CONSTRUCTION N.V. voorheen
wonende te C.A. CANNEGIETER STREET
#115, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 13 mei 2016, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
CARIBBEAN BUILDING SOLUTIONS
voorheen wonende te C.A. CANNEGIETER
STREET UNIT 11, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 mei 2016, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
PELICAN RESORT CLUB THE
MANAGEMENT COMPANY N.V. voorheen
wonende te BILLY FOLLY ROAD # 25,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, 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
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan HELCO
ANTI-UV voorheen wonende te ALMOND
GROVE ROAD #7B, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 mei 2016, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan CINFAT
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te
C.A. CANNEGIETER STREET #89, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
STEPHANE LYCE voorheen wonende te
BAHO DRIVE #4-G CAY BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan ER MAR
UPHOLSTERY & FABRIC CENTER N.V.
voorheen wonende te C.A. CANNEGIETER
STREET #62, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 mei 2016, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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NO 062-16/MB-JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van
politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(hierna aangeduid als: Rijkswet Politie).

BESLUIT:
Artikel 1
Mevrouw Marylouse Guillermina RATTAN-POULO, geboren op 10 januari 1963 te Curaçao,
werkzaam bij de belastingdienst Sint Maarten, sectie Controle en Opsporing, wordt voor de duur
van drie jaar aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de bevoegdheden,
bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens wetgeving op het gebied van fiscale fraude en financiële fraude.
Artikel 3
Het hoofd van de afdeling, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon agent van politie,
bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit
over:

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is
gemaakt van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard
van die klachten.
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NO 062-16/MB-JUS

Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening en is geldig voor de duur
van drie jaar.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 23 mei 2016
De Minister van Justitie,

Edson G. Kirindongo

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint
Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.
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No. 137-16MB/JUS

Beschikking van de
Minister van Justitie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(hierna aangeduid als: Rijkswet Politie).

BESLUIT:

Artikel 1
Nathaly Jasmyne Pieters, werkzaam bij de Inspectiedienst van het Ministerie van Educatie,
Cultuur, Jeugd en Sport, wordt voor de duur van haar aanstelling bij dit ministerie aangesteld als
buitengewoon agent van politie en beschikt over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2
en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewone agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens de Leerplichtlandsverordening.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon
agent, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie verslag
uit over:
a. de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt
van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;
b. het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewone agent van politie en de aard van
die klachten.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 13

Datum: 24 juni 2016

pagina | 54
No. 137-16MB/JUS
Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met de ingang van de dagtekening daarvan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 23-05-2016
De Minister van Justitie,

Edson G. Kirindongo

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint
Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.
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No. 228-16MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van
politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(hierna aangeduid als: Rijkswet Politie).

BESLUIT:

Artikel 1
Orlando Humphrey van Duivenvoorde, werkzaam bij het Ministerie van Volksgezondheid,
Sociale ontwikkeling en Arbeid, wordt voor de duur van zijn aanstelling bij dit ministerie
aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikken over de bevoegdheden, bedoeld in
artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie:

Artikel 2
De buitengewone agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens wetgeving op het gebied van aangelegenheden van het
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid, tenzij bij landsverordening aan
anderen opgedragen.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewone
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van
Justitie verslag uit over:
c. de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt
van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;
d. het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewone agent van politie en de aard van
die klachten.
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Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met de ingang van de dagtekening daarvan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 23-05-2016
De Minister van Justitie,

Edson G. Kirindongo

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint
Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.
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Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van
politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(hierna aangeduid als: Rijkswet Politie).

BESLUIT:
Artikel 1
Onder intrekking van het besluit van 23 mei 2016, No. 139-16MB/JUS, wordt Agnes Louise
Manuella De Polo, werkzaam bij het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en
Arbeid, voor de duur van haar aanstelling bij dit ministerie aangesteld als buitengewoon agent van
politie en beschikken over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet
Politie;
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens wetgeving op het gebied van aangelegenheden van het
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid, tenzij bij landsverordening aan
anderen opgedragen.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van
Justitie verslag uit over:
e. de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt
van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;
f. het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard van
die klachten.
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Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met de ingang van de dagtekening daarvan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 23-05-2016
De Minister van Justitie,

Edson G. Kirindongo

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint
Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.
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ONDERMANDAAT

van
SECRETARIS GENERAAL VAN HET MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

Overwegende:
-

dat het wenselijk is het hoofd van de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
ondermandaat te verlenen teneinde namens de Secretaris Generaal van Algemene Zaken,
een beslissing op een bezwaarschrift voor te bereiden inzake de basisadministratie
persoonsgegevens.

Gelet op:
Artikel 3, tweede lid, van de Beschikking van de Minister van Algemene Zaken, van 10
augustus 2011, nr. DIV/1650/11, houdende mandatering van de bevoegdheden van de
Minister in het kader van de Landsverordening basisadministratie persoonsgegevens (AB
1999, no. 1) en het Uitvoeringsbesluit basisadministratie persoonsgegevens (AB 1999, no.
6)

HEEFT BESLOTEN

Artikel 1
In dit mandaat wordt verstaan :
(onder)mandaat: de bevoegdheid om in naam van de Secretaris Generaal besluiten te nemen;
Secretaris Generaal: de Secretaris Generaal van het Ministerie van Algemene Zaken;
hoofd: het Hoofd van de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving van het Ministerie van Algemene
Zaken.
Artikel 2

1. De Secretaris Generaal blijft bevoegd de ondergemandateerde bevoegdheid uit te oefenen
en kan het ondermandaat te allen tijde intrekken.

2. Een door de ondergemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen
besluit geldt als een besluit van de Secretaris Generaal.

3. Een krachtens ondermandaat genomen besluit vermeldt dat het namens de Secretaris
Generaal is genomen.
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Artikel 3
1. Aan het hoofd wordt ondermandaat verleend met betrekking tot de voorbereiding van een
beslissing op een bezwaarschrift als genoemd in artikel 68 van de Landsverordening
administratieve rechtspraak inzake de basisadministratie persoonsgegevens.
2. Het nemen van een besluit op een dergelijk bezwaarschrift blijft voorbehouden aan de
Secretaris Generaal.
Artikel 4
In geval van afwezigheid van het hoofd, beslist zijn plaatsvervanger.
Artikel 5
Documenten die worden opgemaakt door het hoofd vermelden:
De Secretaris Generaal van het Ministerie van Algemene Zaken,
namens deze,
In ondermandaat of i.o.
(Handtekening)
Naam functionaris
Afdelingshoofd Juridische Zaken & Wetgeving
Artikel 6
Dit ondermandaat treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte in de
Landscourant waarin het is geplaatst.
Pillipsburg,.13-6-2016...........
De Secretaris Generaal van het Ministerie van Algemene Zaken,
H. Plantijn
Toelichting
Ingevolge artikel 68 van de Landsverordening administratieve rechtspraak dient een
bestuursorgaan een besluit te heroverwegen nadat een bezwaarschrift is ingediend. De Secretaris
Generaal van het Ministerie van Algemene Zaken is op grond van de Beschikking houdende
mandatering van de bevoegdheden van de Minister in het kader van de Landsverordening
basisadministratie
persoonsgegevens
en
het
Uitvoeringsbesluit
basisadministratie
persoonsgegevens bevoegd om een besluit te nemen op een dergelijk bezwaarschrift. Dit
ondermandaat richt zich enkel op de voorbereidingshandelingen op dit te nemen beslissing op
bezwaar. Het afdelingshoofd Juridische Zaken & Wetgeving krijgt ondermandaat om alle
handelingen te verrichten voorafgaand aan het nemen besluit. Hierbij moet gedacht worden aan
het sturen van een ontvangstbevestiging en een uitnodiging voor een hoorzitting. Niet onder dit
mandaat valt het besluit tot het nemen van een beslissing op het bezwaarschrift. Het te nemen
besluit wordt ten allen tijde door de Secretaris Generaal van het Ministerie van Algemene Zaken
genomen.
de Secretaris Generaal van het Ministerie van Algemene Zaken,
H. Plantijn

Silveria E. Jacobs
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Minister
Clem Labega Square
P.O. Box 943
Philipsburg
St. Maarten
T: +1721 542-9344
F: +1721 542-9342
E: Silveria.Jacobs@sintmaartengov.org
W: http://www.sintmaartengov.org

Ministry of
Education, Culture, Youth & Sports Affairs
MONUMENT PERMIT
Permit Nr.:1358
Date: june 14-2016
THE MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, YOUTH AND SPORTS AFFAIRS
Considering:
-

-

-

-

that it is essential to the conservation of monuments that they be maintained on a
permanent basis;
that the conservation of monuments is always facilitated by making use of them for
some socially useful purpose. Such use is therefore desirable but it must not change
the lay-out or decoration of the building. It is within these limits only that
modifications demanded by a change of function should be envisaged and may be
permitted;
that the conservation of a monument implies preserving a setting which is not out of
scale. Wherever the traditional setting exists, it must be kept. No new construction,
demolition or modification which would alter the relations of mass and color must be
allowed;
that a monument is inseparable from the history to which it bears witness and from
the setting in which it occurs. The moving of all or part of a monument cannot be
allowed except where the safeguarding of that monument demands it or where it is
justified by national or international interest of paramount importance;
based on article 5.d of the National Monument Ordinance to grant the APS the General
Pension Fund of St. Maarten the requested monument permit to conserve, restore and
maintain the rock walls, sidewalks and drainage system of the Mary Fancy Plantation
number: B-010 in Cul De Sac, LB Scott Road, St. Maarten

Given:
-

the National Ordinance containing new rules regarding the principles for the preservation
of monuments AB 2013, GT no. 336;
UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage,
1972;
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Has approved:
1.

to grant the requested monument permit based on article 5.d of the National Monument
Ordinance the APS the General Pension Fund of St. Maarten the requested monument
permit to conserve, restore and maintain the rock walls, sidewalks and drainage system of
the Mary Fancy Plantation number: B-010 in Cul De Sac, LB Scott Road, St. Maarten as
indicated in the Mary’s Fancy Plantation Civil Engineering Drawings Wall and LB Scott Road
area dated May 11, 2016 under the following conditions;

2. that compliance is guaranteed to the designated persons appointed in the Ministerial
Decree # 2015/1864 for this purpose by the Minister of Education, Culture, Youth and
Sports Affairs through a public notice in the National Gazette;
3. that the persons appointed pursuant to the second article, are appointed only as far as
necessary for the purpose of carrying out their task reasonably, necessary and
responsibly;
(a) soliciting of information;
(b) inspecting of all books, records and other data systems and making copies thereof;
(c) including and carrying out research on goods;
(d) allowing entry accompanied by persons with consent of the property owner of all places,
with the exception of properties such as churches and other buildings, intended for
religious exercises or meditation meetings of philosophical nature, during a religious
exercise or a reflection meeting;
4. allowing access if necessary, to places referred to in the third article, part d, using the
strong arm of the law;
5. violation of any provision of the National Ordinance containing new rules regarding the
principles for the preservation of monuments AB 2013, GT no. 336 or acts without or in
breach of a permit, requirement or a condition as meant in this National Ordinance, is
punishable by law with imprisonment of a maximum of one year or a maximum fine of five
thousand guilders;
6. the monument permit expires on November 30, 2016.
7. that the monument permit after having being signed off is granted

Philipsburg,
Silveria E. Jacobs
Minister of Education, Culture,
Youth and Sports Affairs

Objections and Appeals:
In accordance with the Ordinance on Administrative Appeal Proceedings (LAR P.B. A 2001, no. 70), those
affected by this decision may submit an appeal to the court of First Instance St. Maarten or submit an appeal
with the Minister of OCJS within six weeks of the date of the decision.
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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 2016, no 25

Landsbesluit van de 15de juni 2016,
tot bepaling van de datum van
inwerkingtreding en afkondiging van
de Landsverordening tot wijziging
van de pensioenlandsverordening
overheidsdienaren, de
Landsverordening leeftijdsgrens
ambtenaren en de
wachtgeldregeling
overheidsdienaren in verband met
de verhoging van de
pensioengerechtigde leeftijd

17 juni 2016

1 juli 2016

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

AB 2016, no. 20

Regeling van de Minister van 13
mei 2016 tot wijziging van het
Sanctielandsbesluit
Regeling van de Minister van
Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie van 4
maart 2016 tot wijziging van de
Regeling luchtvaartpersoneel
vanwege verscherping van de
internationale bevoegdheidseisen
van luchtvaartpersoneel
Regeling van de Minister van
Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie van 4
maart 2016, tot wijziging van de

13 mei 2016

14 juni 2016

4 maart 2016

1 januari 2016

4 maart 2016

1 januari 2016

AB 2016, no. 21

AB 2016, no. 22
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AB 2016, no. 23

AB 2016, no. 24

AB 2016, no. 26

AB 2016, no. 27

AB 2016, no. 28

AB 2016, no. 29

Regeling inschrijving en registratie
van luchtvaartuigen, vanwege
internationale ontwikkelingen in de
luchtvaart
Regeling van de Minister van
Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie van 4
maart 2016, tot wijziging van de
Regeling luchtwaardigheid van
luchtvaartuigen, vanwege
internationale ontwikkelingen in de
luchtvaart
Regeling van de Minister van
Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie van 4
maart 2016, tot wijziging van de
Regeling erkenning van bedrijven,
vanwege internationale
ontwikkelingen in de luchtvaart
Regeling van de Minister van
Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie van 4
maart 2016, tot wijziging van de
Regeling voorbereiding en
uitvoering van vluchten, vanwege
internationale ontwikkelingen in de
luchtvaart
Regeling van de Minister van
Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie van 4
maart 2016, tot wijziging van de
Regeling vergunning tot
vluchtuitvoering, vanwege
internationale ontwikkelingen in de
luchtvaart
Regeling van de Minister van
Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie van 4
maart 2016, tot wijziging van de
Regeling vluchtuitvoering
buitenlandse
luchtvaartmaatschappijen met
betrekking tot nieuwe regels tot het
op veilige wijze uitvoeren van een
vlucht in Sint Maarten
Regeling van de Minister van
Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie van 4
maart 2016, tot wijziging van de
Regeling luchtwerk met betrekking
tot de voorschriften voor het
verrichten van luchtwerk en de
afgifte van een vergunning voor
luchtwerk

4 maart 2016

1 januari 2016

4 maart 2016

1 januari 2016

4 maart 2016

1 januari 2016

4 maart 2016

1 januari 2016

4 maart 2016

1 januari 2016

4 maart 2016

1 januari 2016
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3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Landsverordening Integriteitskamer

21 augustus 2015

AB 2015, no. 18

