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BANKRUPTCY

AANKONDIGING

On June 26, 2017 the Court of First Instance
in Sint Maarten has adjudicated bankrupt:

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 19 Juni
2017, 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
WIJASIRIWARDANA DUDLEY voorheen
wonende te BILLY FOLLY ROAD # 2-B,
BILLY FOLLY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 juni 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

the public limited liability company
Endless Vacation N.V.
formerly residing at Beacon Hill Road 2, with
the appointment of Mr. A.J.J. van Rijen as
supervisory judge and Mr. M.R.B. Gorsira as
bankruptcy receiver.
Creditors are hereby invited to submit their
claims
with
the
bankruptcy
receiver,
accompanied
with
relevant
documents
substantiating their claims and with the
indication whether they claim any priority or
security right.
Bankruptcy receiver
M.R.B. Gorsira
VanEps Kunneman VanDoorne
Sparrow Road 4, Philipsburg
T +1 721 542 2902
F +1 721 542 2907
gorsira@ekvandoorne.com
www.ekvandoorne.com

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 juni
2017, 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 PHILLGOLD N.V. DBA MONEY-4-GOLD voorheen
Gevestigd te TJON SIE FAT ROAD 3-C,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 08 juni 2017, 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 juni
2017, 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 ON Q
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
PEACH ROAD # 6, SOUTH REWARD, thans
zonder bekende vestigingsplaats
op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16
juni 2017, 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
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AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 19 Juni
2017, 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 DIR.
ALCALA PEGUERO MARIANO PROALC
N.V. DBA NOVEDA DES GLADY'S voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD # 2, COLE
BAY, thans zonder vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
mei 2017, 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 Juni
2017, 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
KINFOLK
LOTTERY
COMPANY
N.V.
voorheen gevestigd te BACK STREET 46,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 juni 2017, 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 22 juni
2017, 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
PETERSON TERRY J. voorheen wonende te
W.R. PLANTZ ROAD # 14, EBENEZER,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
juni 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 juni
2017, 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 ON
LINE
MANAGEMENT
N.V.
voorheen
gevestigd te BUSH ROAD # 26, CUL-DESAC, thans zonder vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
juni 2017, 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
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 19 Juni
2017, 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
PETERSON & SONS CONSTRUCTION N.V.
voorheen gevestigd te ORANGE GROVE
COLE BAY, thans zonder vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 08
juni 2017, 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 Juni
2017, 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 A.P.
COMMERCE N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 62, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
juni 2017, 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 16 juni
2017, 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
MARTINA, TALISIA M. DBA WORD OF
MOUTH CAR WASH voorheen wonende te
CHRISTOPHER MACCOW ROAD # 1-2,
DUTCH QUARTER, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 juni 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 juni
2017, 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 JONES
LAUGTON LINCOLN DBA JONES AND
JONES
CONSTRUCTION
&
SALES
voorheen gevestigd te A. TH ILLIDGE
ROAD
#
101,
LOWER
PRINCESS
QUARTER,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 juni 2017, 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 19 Juni
2017, 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 XAVIER
LUCY RUTH DBA INNER TOUCH BEAUTY
SALON voorheen gevestigd te BACK
STREET 86 PLAZA 21, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
juni 2017, 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 juni
2017, 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 NIMER
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
BACK STREET 62, PHILIPSBURG, thans
zonder vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 juni 2017, 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 16 juni
2017, 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 ACOSTA
DIGNA A. DBA EL SUENO BEAUTY SALON
voorheen gevestigd te CULEBRA DR. 1,
MIDDLE REGION, thans zonder bekende
vestigingsplaats s op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 juni 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 juni
2017, 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 FINE
STYLE PLUMBING & MAINTANCE N.V.
voorheen gevestigd te CULEBRA DR. 22,
MIDDLE REGION, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 juni 2017, 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 19 Juni
2017, 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
MAXIMIZE CONSULTING N.V. voorheen
gevestigd
te
BACK
STREET
101,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 juni 2017, 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 vn Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 Juni 2017,
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 ERIC
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
BACK STREET 102, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
juni 2017, 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 16 juni
2017, 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 LA
FIBER OPTICS N.V. voorheen gevestigd te
A. TH. ILLIDGE ROAD # 44, LOWER
PRINCESS
QUARTER,
thans
zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 juni 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 juni
2017, 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 VAN
DEN BOSCH OPERATIONS N.V. DBA
BOSCH BRAKES voorheen gevestigd te A.
TH. ILLIDGE ROAD # 42, LOWER
PRINCESS
QUARTER,
thans
zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 juni 2017, 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 19 Juni
2017, 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
ASHIRAD INTERNATIONAL RESTAURANT
N.V. DBA BASKIN ROBINS JULIANA
AIRPORT voorheen gevestigd te , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
juni 2017, 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 Juni
2017, 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 KEEP IT
CLEAN voorheen gevestigd te FORT
WILLEM ROAD # 6, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15
mei 2017, 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 16 juni
2017, 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 HOOKUP
EMPLOYMENT
AGENCY
voorheen
gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD # 11,
LOWER
PRINCESS
QUARTER,
thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 14
juni 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 juni
2017, 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
THOMAS-LOPEZ MAUREEN CLAUDINE
DBA FANTASTIC BAR voorheen gevestigd
te A. TH. ILLIDGE ROAD # 94, LOWER
PRINCESS
QUARTER,
thans
zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 juni 2017, 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 19 Juni
2017, 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 gevestigd
te
WELFARE ROAD 62, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
mei 2017, 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 Juni
2017, 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
STUDIOLUPA
1355
N.V.
voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD UNIT # 71
1-C, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 mei 2017, 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 16 juni
2017, 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 HUANLU, XUE-LING voorheen wonende te A. TH.
ILLIDGE
ROAD
#
32-34,
LOWER
PRINCESS
QUARTER,
thans
zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 14
juni 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 juni
2017, 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 VIMAX
(SXM) CONSTRUCTION N.V. voorheen
gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD # 74,
LOWER
PRINCESS
QUARTER,
thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 14
juni 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 juni
2017, 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
SIMPSON BAY ART GALLERY N.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #
130, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 juni 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 juni
2017, 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
CERALYN
RESTAURANT
voorheen
gevestigd te AIRPORT ROAD # 15,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 juni 2017, 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 16 juni
2017, 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
CRISTAL
BOATING
N.V.
voorheen
gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD # 26,
LOWER
PRINCESS
QUARTER,
thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 14
juni 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 juni
2017, 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 MUM'S
FAME AND FORTUNE N.V. voorheen
gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD # 226,
LOWER
PRINCESS
QUARTER,
thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 14
juni 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 juni
2017, 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 SKY
SUPERMARKET N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # 19-B, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
juni 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 juni
2017, 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 CONCH
REEF
HOTEL
voorheen
gevestigd
te
AIRPORT ROAD # 41, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
juni 2017, 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 14 juni
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan A & A
TRUCKING SERVICES N.V. voorheen
gevestigd te MIDDLE REGION ROAD # 6,
MIDDLE REGION, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 juni 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 juni
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan CAIN,
ANDREW RALSTON voorheen gevestigd te
AMSTERDAM DRIVE # 10, DUTCH
QUARTER,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 juni 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 juni
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan JUNGE
MANAGEMENT
SOLUTION
voorheen
gevestigd
te AIRPORT ROAD # 36-C,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 juni 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 juni
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
TOKOLUSH
CHARTER
N.V.
voorheen
gevestigd te AIRPORT ROAD # 12,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 juni 2017, 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 14 juni
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan ANSELM
VELLEY DBA HONEY V SNACK HUT /
HONEY V CLOTHING AND ACCESORIE
voorheen gevestigd te HAPPY ESTATE
ROAD # 68, BELVEDERE, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 juni 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 juni
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
ANTHONY HILBY voorheen wonende te
MOUNT REPOSE DRIVE # 7, MIDDLE
REGION, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 12 juni 2017, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 juni
2017, 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
LANGUAGE
LEARNING,
INSTITUTE
FOUNDATION
voorheen
gevestigd
te
AIRPORT ROAD # 30, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
juni 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 juni
2017, 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 SXM
MARINE
SERVICES
N.V.
voorheen
gevestigd te AIRPORT ROAD # 72,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 juni 2017, 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 16 juni
2017, 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 HAY
CALDER DUDLEY voorheen wonende te
LAMBERT DRIVE # 24, DUTCH QUARTER,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15
Juni 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 juni
2017, 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 DHR.
OLIVER E.D. ALS DIRECTEUR AANSP.
VAN TRUECARE CONSTRUCTION N.V.
voorheen gevestigd te SUCKERGARDEN
ROAD # 45, SUCKERGARDEN, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10
mei 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 juni
2017, 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
HUISMAN PETER H. voorheen wonende te
AIRPORT ROAD # 80, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
juni 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 juni
2017, 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
FOUNDATION FOR A DRUG FREE ST.
MARTIN voorheen gevestigd te BOURGAIN
VILLE ROAD # 14, SAUNDERS, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 14
juni 2017, 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 16 juni
2017, 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
AQUINO ARMANDO DBA ARMANO'S
CLEANING
voorheen
wonende
te
HISPANIOLA
ROAD
#
6,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 mei 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 juni
2017, 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 HENRY,
RICHARD ALPHONSO voorheen wonende
te O'NASHA JONES STREET # 11,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 mei 2017, 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 26 juni
2017, 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 BLUE
CHIP PRIVATE FOUNDATION voorheen
gevestigd te AIRPORT BOULEVARD # 102,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 juni 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 juni
2017, 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
HARBOUR
WINDS
DELIGHT
N.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #
82 A, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 juni 2017, 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 16 juni
2017, 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 MR.
NIRMAL
HIRANAND
RAMCHANDANI
DIRECTOR OF KANESHKA N.V. DBA KUKI
GIFT
SHOP
voorheen
wonende
te
FRONSTREET # 7, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
mei 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 juni
2017, 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
TROPICAL GARDEN CAFÉ N.V. voorheen
gevestigd te HENDRIK STRAAT # 6,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 01 juni 2017, 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 26 juni
2017, 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 FIT
GOES FAST N.V. voorheen gevestigd te
A.J.C. BROUWERS ROAD UNIT 4-2F, CAY
HILL, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
juni 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 juni
2017, 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
NATIONALE
NEDERLANDEN
LEVENSVERZEKERING MIJ. N.V. voorheen
gevestigd te A.J.C. BROUWERS ROAD # 6,
CAY
HILL,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 juni 2017, 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 16 juni
2017, 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
AQUAMAR INSTALLATIONS & REPAIRS
N.V. voorheen gevestigd te LAGOON
MARINA # 4, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 juni 2017, 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 19 Juni
2017, 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
LANSEAIR
N.V.
DBA
SALOMON'S
MARINA voorheen gevestigd te GREEN
STAR SHELL ROAD # 40, DAWN BEACH,
thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
juni 2017, 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 26 juni
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
PHOENIX ENTERPRISES N.V. voorheen
gevestigd te AIRPORT ROAD # 12 UNIT #
2-C, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 juni 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 juni
2017, 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
NATURAL ACTS N.V. DBA EARTHBOUND
voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWERS
ROAD # , CAY HILL, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 juni 2017, 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 19 Juni
2017, 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 YORK
RUTH CASSANDRA voorheen wonende te
TRUMPET SHELL DRIVE 12, DAWN
BEACH, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 08 juni 2017, 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 Juni
2017, 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 SIMSON
BAY MOTORS & MARINE SERVICES DBA
YAMAHA voorheen gevestigd te TOM BIN
ESTATE DRIVE # 1, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
juni 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 juni
2017, 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 SINT
MAARTEN DIAGNOSTIC CENTER N.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #
45, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 juni 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

MOKARO INVESTMENTS N.V.
(gevestigd te St. Maarten)
In liquidatie
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Bij besluit van de op 23 juni 2017 gehouden
buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders is besloten tot ontbinding
der vennoostschap per 23 juni 2017.
Het plan van uitkering light ter inzage bij het
Handelsregister en ten kantore van de
vennoostschap.
St. Maarten International Trust Company
N.V.

ECHTSCHEIDING
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 19 Juni
2017, 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. DBA
CARIBBEAN
GROVE
REAL
ESTATE
voorheen gevestigd te BILLY FOLLY ROAD
# 25, BILLY FOLLY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 juni 2017, 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

Bij beschikking van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Sint Maarten, van de 7e zevende
juni 2017, de echtscheiding uitgesproken
tussen JEAN BRUNY POLYNICE wonende
op Sint Maarten en
ARGENTINA JOSE,
verweerster,
wonende op Sint Maarten,
partijen zijn met elkander gehuwd op 12
januari 1996 te op Sint Maarten.
De deurwaarder, Mark John Rabess

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Sint Maarten, van de 27e
zevenentwintigste
juni
2017,
de
echtscheiding uitgesproken tussen REVERY
NICHOLAS BOOTHE WALLACE wonende
op Sint Maarten en GERALDINE RACHELE
BOSTON,
zonder
bekende
woon-of
verblijfplaats in Canada, partijen zijn met
elkander gehuwd op 23 september 2010 te
op Sint Maarten.
De deurwaarder, Mark John Rabess
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Public announcement
The following permits have been issued by the Minister of V.R.O.M.I. as per description activity.

Building
permit no.

Location

Parcel Number

Description building
activities.

Date Issued

62/17

Camel Road #24, Belair, Little
Bay

C/A 397/1997

Residential

6-Jun-17

33/17

Emancipation Dr #16, St. John's
Estate, Cul de Sac

C/A 074/1994

Residential

14-Jun-17

177/16

Lamberts Drive #16, Zorg en Rust,
Lower Prince's Quarter

C/A 336/2008

Residential

21-Jun-17

219/16

Pumpkin Road #55, South
Reward, Cul De Sac

C/A 110/1997

Residential

15-Jun-17

24/17

Front Street #83, Philipsburg,
Great Bay

C/A 107/1979

Commercial

16-Jun-17

C/A 171/1976

Commercial

13-Jun-17

C/A 002/2016

Residential

13-Jun-17

C/A 1/1969

Residential

7-Jun-17

C/A 163/2015

Residential

27-Jun-17

Residential

26-Jun-17

22/17
Van Buren Drive #7, Cole Bay

7/17
15/17

4/17

94/16

Guana Bay Road #29, Guana Bay,
Upper Prince's Quarter
St. Thomas Road #1, 3, 5, 7, 9, 18,
20, 22, 24, 26, Defiance, Upper
Prince's Quarter
Duke Ellington Drive #7, Rice Hill
Garden, Upper Prince's Quarter

Valley End Estate Road #65,
Ebenezer Estate, Cul de sac

C/A 029/2015C/A 50/1963
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9/17

Claude Estate Road #12, Claude
Estate, Lower Prince's Quarter

C/A 177/2005

Residential

26-Jun-17

157/16

Bishop Hill Drive #7, Dutch
Quarter, Lower Prince's Quarter

C/A 143/2016C/A 144/2016

Public Function

27-Jun-17

116/16

Hispanola Road #8, Sucker
Garden, Upper Prince's Quarter

C/A 163/2010

Residential

22-Jun-17

C/A 62/1993

Commercial

20-Jun-17

C/A 335/1990C/A59/1991

Commercial

12-Jun-17

C/A 38/133

Infrastructure

7-Jun-17

199/16
230/16
141/16

W.G. Buncamper Road #33,
Vineyard, Lower Prince's Quarter
Airport Road #42, Simpson Bay
Bishop Hill Road, Bishop Hill,
Lower Prince's Quarter

The issued permits may be viewed at the Department of Permit, at the Ministry of V.R.O.M.I. In accordance with the Ordinance on
Administrative Appeal Proceedings (LAR, A.B. 2010, GT no. 1 and A.B. 2010, GT no. 30), those affected by this decision may
appeal this decision at the Court of First Instance St. Maarten within six (6) weeks AFTER THE PUBLICATION DATE.
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Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

May 2017
(millions of NAf.)

Assets

Claims on nonresidents
Gold
Official reserves
Other
Domestic assets

Claims on the government
Government paper in portfolio
Government agencies and institutions
Other

Claims on deposit money banks
Current account balances

Claims on other sectors
Other assets

Difference
compared to
31-May-17
30-Apr-17

3,540.2
952.8
2,576.6
10.8

-48.8
-0.2
-48.6
0.0

578.0

-2.3

Liabilities

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

467.9
467.9

-71.9
-71.9

2,772.0

20.1

Currency in circulation

476.1

3.5

214.1
137.3
74.2
2.1
0.4

-47.9
-43.7
58.9
-63.2
0.0

1,930.7
509.2
227.4
1,194.1

13.4
2.1
0.0
11.2

151.2
90.6
60.6

51.1
53.1
-2.0

878.3

0.6

Domestic liabilities

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

Government deposits
Government of Curacao
Government of Sint Maarten
Former Central Government
Government agencies and institutions

89.6
89.6

2.9
2.9

Liabilities to deposit money banks
Current account balances
Certificates of Deposit
Required reserves

488.4
488.4

-5.3
-5.3

Liabilities to other sectors
Deposits of other residents
Other liabilities
Capital and reserves

Total assets

4,118.2

-51.2

Difference
compared to
31-May-17
30-Apr-17

Total liabilities

4,118.2

-51.2

During the month of May 2017, the Bank maintained the reserve requirement at 18.00%.
Nevertheless, the amount of required reserves increased by NAf.11.2 million due to the higher
base amount1 upon which it is calculated. Furthermore, on the bi-weekly auctions of certificates of
deposit (CDs), the Bank aimed only at the refinancing of maturing CDs. Consequently, the amount
of outstanding CDs remained the same.
Base money2 increased by NAf.5.6 million due to an increase in the currency in circulation (NAf.3.5
million) and in the current account balances of the commercial banks (NAf.2.1 million). The
increase in the current account balances of the commercial banks was largely the result of
transfers by the public sector pension fund, APC, and N.V. Pensioen ESC from their accounts at the
Bank towards their accounts at the commercial banks combined with the net sale of foreign
exchange by the commercial banks to the Bank. However, the increase in the required reserves
moderated the rise in the current account balances. In addition, the Bank provided short-term
liquidity to some commercial banks during the month of May, reflected by an increase in the item
“Claims on deposit money banks” by NAf.2.9 million.
During the month of May 2017, the settlement of the division of the assets and liabilities of the
former Netherlands Antilles took place. Consequently, the government of Sint Maarten received
NAf.59.5 million while the government of Curaçao received NAf.3.7 million. This settlement
explains the decline of NAf.63.2 million in the account balance of the former central government
1
2

The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits.
The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank.
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and the increase of NAf.58.9 million in the account balance of the government of Sint Maarten at
the Bank. Meanwhile, the deposits of the government of Curaçao at the Bank dropped by NAf.43.7
million, mainly because of payments towards USONA regarding the construction of the new
hospital.3 This drop was mitigated by the payment of collected license fees by the Bank towards
the government of Curaçao and the funds received from the settlement.
The increase by NAf.51.1 million in the item “Liabilities to other sectors” can be attributed also to
the transfer by the government of Curaçao towards USONA combined with the payment of
matured debt securities by the Dutch State Treasury Agency (DSTA) towards APC. This increase
was, however, moderated by the transfer of funds by APC and N.V. Pensioen ESC from their
accounts at the Bank towards their accounts at the commercial banks.
The item “Liabilities to nonresidents” decreased by NAf.71.9 million due mainly to transactions
carried out by some commercial banks in Bonaire from their accounts with the Bank. The item
“Claims on other sectors” decreased by NAf.5.3 million largely because the Bank charged the
commercial banks the license fee.
Finally, the item “Official reserves” decreased by NAf.48.6 million due mainly to the transactions
carried out by some commercial banks in Bonaire. The decrease in the official reserves was
moderated by the transfers of the DSTA for the payment of matured debt securities held by the
APC and the public sector pension fund of Sint Maarten, APS, together with the net sale of foreign
exchange by the commercial banks to the Bank. Also, N.V. Pensioen ESC transferred funds from
abroad that were deposited on its accounts at the commercial banks.
Willemstad, June 20, 2017
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

3

USONA is the foundation in charge with the construction of the new hospital in Curaçao.
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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
AB 2017, no. 23

AB 2017, no. 24

AB 2017, no. 25

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Besluit van 9 juni 2017 tot het
afkondigen van de Rijkswet van 19
april 2017 tot goedkeuring van het
op 11 juni 2014 te Genève tot stand
gekomen Protocol van 2014 bij het
Verdrag betreffende de gedwongen
of verplichte arbeid (Trb. 2015, 32
en Trb. 2015, 194).
Besluit van 9 juni 2017 tot het
afkondigen van de Wijziging van de
Paspoortwet in verband met het
vervallen van de verplichting een
proces-verbaal bij de politie op te
maken over een vermist
reisdocument en enkele andere
wijzigingen.
Landsverordening van de 26 juni
2017 houdende wijziging van de
Sanctielandsverordening ter
uitvoering van aanbeveling 6 van de
Financial Action Task Force om
zonder vertraging de beperkende
maatregelen te implementeren en
enkele wetstechnische
aanpassingen.

9 juni 2017

1 september 2017

9 juni 2017

Bij een koninklijk
besluit te bepalen
tijdstip.

26 juni 2017

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

-

Datum
bekrachtiging
-

-

Beoogde datum
inwerkingtreding

Bij een landsbesluit
te bepalen tijdstip.

Datum
inwerkingtreding
-
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3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

-

-

-

