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Bij beschikking gewezen op 12 juni 2017,
door de E.A. heer Rechter bij het Gerecht in
Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten,
tussen, Lloyd Anthony Johnson wonende
op St.Maarten en Esther Lucinda Arlene
Eugenie Simon zonder bekende woon of
verblijfplaats
is
uitgesproken
de
echtscheiding
tussen
partijen
voornoemd.(E 09/17)

Bij beschikking gewezen op 12 juni 2017,
door de E.A. heer Rechter bij het Gerecht in
Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten,
tussen, Kanchan Hingorani wonende op
St.Maarten en Anil Sharma zonder bekende
woon of verblijfplaats is uitgesproken de
echtscheiding
tussen
partijen
voornoemd.(E 38/16)

De deurwaarder,
De deurwaarder,

S.M. APON

S.M. APON

Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken,
Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving
Soualuiga Road #1 Pond Island, Great Bay
Philipsburg, Sint Maarten
Tel.: 1721 5200086.
Betaling via rekeningnummer: 32480003 (WIB)
o.v.v. Landscourant en uw factuurnummer of bij
Ontvanger.

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

Aanleveren mededelingen:
- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org
- of op het adres van de uitgever op een
digitaal medium.
Aanleveren uiterlijk dinsdag 1 augustus a.s.
voor 12.00 uur ’s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)
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Bij exploot dd. 10e juli 2017, 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 Sigma Navigation Co. , Vital
Shipping Co., Watermark Maritime Inc.,
Watercourse
Maritime,
Straits
Shipholding Co., Romantic Navigation
Inc., Glefi Shipping XXXI Co. Ltd., Glefi
Shipping XXX Co. Ltd & Dainford
Navigation Inc., ten deze, gedomicilieerd
ten kantore van de gemachtigde, mr.
Roderick van Hees, M.RB. Gorsira, aan
PDVSA
Petroleo
S.A.,
gevestigd
in
Venezuela, BETEKEND een grosse van een
Vonnis/Beschikking (AR 24/2017) van het
Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Sint
Eustatius, van 7 juli 2017, met het bevel om
binnen twee (2) dagen na betekening van
gemeld vonnis aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Bij exploit van de 13de juli 2017, heb
ik,Ervin A. Arrindell,deurwaarder bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten,
gevolggevnde aan een beschikking van de
E.A. Heer echter in het G.E.A., Sit Maarten,
van de 30ste juni 2017, OPGEROEPEN:
JEAN LUCTRUONG, zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maartn, voor de
terechtzitting
van:
dinsdag de
17de
oktober 2017, des voor/na middags te
08.30 uur, ten Raadhuize te Phillipsburg,
ten einde op de door: DENIS ANGERS,
gedomicilieerd op Sint Maarten aan de C.A.
Cannegietstraat # 46, ten kantore van de
advokaat mr. N. de la Rosa, tegen hem
ingestelde vordering te antwoorden.
A.R. No: 101/17
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.

De deurwaarder S.M. APON

OPROEPING
Bij exploot dd. 18e juli 2017, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Solange M. APON,
deurwaarder
op
St.
Maarten,
alhier.
Opgeroepen Conrad Page Clarke, zonder
bekende woon of verblijfplaats, aan de om op
vrijdag de 11 augustus, 2017 te 11:30
uur voormiddag ter terechtzitting van het
gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten
Raadhuize aan de Frontstreet # 58 te
Philipsburg alhier te verschijnen, voor de
behandeling van vorenbedoelde zaak Norma
Rosita Vianen, gedomicilieerd ten kantore
van de advocaat mr. Geert Hatzmann,
kantoorhoudende aan de Front Street # 5 te
Philipsburg, alhier (KG 89/17)
De deurwaarder S.M. APON

ZHANG DUNRONG ENTERPRISES N.V.
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is
besloten de vennootschap per 31 december
2016 te ontbinden.
De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang
en samenstelling van de bezittingen en schulden
van de vennootschap is en heeft daarvan een
balans opgemaakt, welke ter inzage ligt voor
alle belanghebbenden ten kantore van de
vennootschap en het handelsregister gedurende
30 dagen na deze publicatie.
De vennootschap zal op korte termijn al haar
schulden voldoen, waarna het overschot aan de
aandeelhouders
zal
worden
voldaan
overeenkomstig de bepalingen in de statuten van
de vennootschap.
De Vereffenaar
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 10 juli
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 FAST
FOOD FANTASY N.V. DBA AS SUBWAY
DEVELOPMENT
CARIBBEAN
voorheen
gevestigd te PIGEON ROAD # 17, POINT
BLANCHE,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 07 juli 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 10 juli
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 HODGEBOUWER,
BARBARA
WILHELMINA
voorheen wonende te PIGEON ROAD # 17,
POINT BLANCHE, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 07juli 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

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 04 juli
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 FAITH
BAPTIST & NEW HORIZ INT ., DBA AS
FAITH BAPTIST & NEW HORIZ INT .,
voorheen gevestigd te CHRISTIANSTED
DRIVE #22, DUTCH QUARTER, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27
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 29 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
BOHWEMA
MANAGEMENT
SERVICE
N.V.,DBA AS BOHWEMA MANAGEMENT
SERVICES N.V., voorheen gevestigd te C.A
CANNEGIETER
STREET
#
711A,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 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
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 10 juli
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 ISLAND
EXIM COMPANY N.V., DBA AS ISLAND
EXIM COMPANY N.V. voorheen gevestigd
te PIGEON ROAD # 10, POINT BLANCHE,
thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
juli 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 10 juli
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 ZING
FISHING N.V. , DBA AS ZING FISHING
N.V., voorheen gevestigd te JUANCHO
YRASQUIN BOULEVARD# 26 ,POINT
BLANCHE,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 07 juli 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29 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
DIVISINO ST. MAARTEN N.V., voorheen
gevestigd te DIVI LITTLE BAY B HOTEL,
P.O. BOX 61, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 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 29 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
CARIBBEAN BUILDING SOLUTIONS N.V.,
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER
STREET UNIT 11 B, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
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
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 10 juli
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 GRAZIA
N.V., BOUTIQUE DBA AS BOUTIQUE,
voorheen gevestigd wonende te PIGEON
ROAD # 23 , POINT BLANCHE, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
07 juli 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 10 juli
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 BELL,
SYLVANUS DBA AS J.J. SWEET MEAT
BUTCHER'S SHOP , voorheen wonende te
WELLINGSTON ROAD # 6-B COLE BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21
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,
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 29 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 POWER
DISTRIBUTION N.V., voorheen gevestigd
te WELFARE ROAD # 21, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
may 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 29 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
METANT-BEAUSIL, , MARIE YOLAINE
DBA AS HATIAN RESTAURANT , voorheen
wonende te BACK STREET # 162,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats 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
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 10 juli
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
ROBERT, JEAN-LOUIS , voorheen wonende
te AARON JACOBS' DRIVE # 31, CAY
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 03 juli 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 10 juli
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 KESNER
CORPORATION N.V., DBA AS KESNER
CORPORATION N.V., voorheen gevestigd te
AARON JACOBS' DRIVE # 27, CAY BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
juli 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 29 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
CHOTODY
SETHU
,
MADHAVEN
DIRECTOR OF : SASI N.V., DBA AS
TRANS WORLD TRADING , voorheen
wonende te WELFARE ROAD 20C COLE
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 23 may 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 29 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
RAYMOND I. JACOBS IN AANSPR.
GESTELD ALS DIR: THE SCORPION N.V.,
DBA AS SCORPION TRUCKING , voorheen
gevestigd te C.A. CANNEGIETER STREET #
46 PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 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
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 10 juli
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
DICKENSON'S SALES & MAINTENANCE ,
DBA AS SUNRISE PLUMBING, voorheen
gevestigd te WELLINGSTON ROAD # 1-E ,
COLE
BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 juli 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 10 juli
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 KAVI
REAL
ESTATE
N.V.,P/A
ABS
ACCOUNTING DBA AS KAVI REAL
ESTATE N.V., voorheen gevestigd te BUSH
ROAD # 70, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 juli 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 11 juli
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
ISIDORE GWEN, TRISHA , voorheen
wonende te MARIMBA DRIVE # 19-H,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 26 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 11 juli
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
SANPAN N.V.,ARTECA DBA AS ARTECA,
voorheen gevestigd te ORANGE GROVE
CENTER 19 COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 juli 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
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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 juli
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 GAYLE,
CARLTON STEVE ROY DBA AS GAYLE
CONSTRUCTION COMPANY , voorheen
wonende te LEMON ROAD # 30, ST.
PETERS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 03 juli 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 10 juli
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 J & S
PLUMBING N.V., DBA AS J & S
PLUMBING N.V., voorheen gevestigd te
AARON JACOBS DRIVE # 6, CAY BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
juli 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 11 juli
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 TOTAL
SEWING CENTER N.V., voorheen gevestigd
te GOLDEN RAIN TREE DRIVE #9 UNIT-E
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 11 juli
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
TAORMINA BAR & RESTAURANT N.V.
voorheen gevestigd te RHINE ROAD CUPE
COY 1, LOW LAND, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 juli 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
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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 juli
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
JAHENECO
REALTY
N.V.,
DBA
AS
JAHENECO
REALITY
N.V..
voorheen
gevestigd te BUSH ROAD # 24, CUL DE
SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
juli 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 27 juli
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 SCOT
MEDICAL SEVICES N.V., DBA AS SCOT
MEDICAL
SEVICES
N.V.,
voorheen
gevestigd te C.A. CANNEGIETER STREET #
72, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 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,
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 juli
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 SINT
MAATEN POWER BOATS N.V. voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD 16 UNIT 9
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 07 juli 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 11 juli
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 JOAVIR
ENTERPRISES N.V., DBA AS JOAVIR
ENTERPRISES N.V., voorheen gevestigd te
RHINE ROAD # 9
CUPE COY, LOW
LANDS,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 juli 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

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

|9

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2017, nummer 15

Datum: 21 Juli 2017
Pagina

| 10

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 27 juli
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 THE
GREEN HEALTH CORPORATION N.V.,
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER
STREET # 99, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 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 27 juli
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
COMPLETITVE AUTOMOTIVE REPAIRS &
SEVICES N.V. voorheen gevestigd te COCO
PLUM ROAD # 15-A, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
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 11 juli
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
MONKEY N.V., voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD 60, UNIT 5 COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
juli 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 28 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
CARIBBEAN FLIGHT ACADEMY N.V., DBA
AS C.F.A CARIBBEAN FLIGHT ACADEMY ,
voorheen gevestigd te AIRPORT RD # 58
SIMPSON BAY MET BUILDING., thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
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

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 27 juli
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
HOUSTON JUDE T.B.V. HOUSTON-MARS,
SHORMA PAMELA , voorheen wonende te
ARLETTE ALLISON ROAD #7, COLE BAY
HILL, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 23 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 27 juli
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
SUJEIDY
EXPRESS
N.V.,
voorheen
gevestigd te C.A. CANNEGIETER STREET
PLAZA 21 NR.2, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats
op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
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 28 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 HELCO
ANTI-UV N.V., DBA AS HELCO ANTI-UV
N.V., voorheen gevestigd te ALMOND
GROVE ROAD # 7-B COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
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 28 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 ANGIE
N.V., OUT ISLAND TRADER/JEWELS OF
THE
ISLE
DBA
AS
OUT
ISLAND
TRADER/JEWELS OF THE ISLE voorheen
gevestigd te CINNAMON GROVE #6,
MAHO,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 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 27 juli
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 SHEDAC
N.V., voorheen gevestigd te FOOD CENTER
SHOPPING MALL # 79 BUSH ROAD ,
CUL-DE-SAC,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 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 27 juli
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 LA
PETITE ACADEMY FOUNDATION, DBA AS
LA PETITE ACADEMY FOUNDATION,
voorheen gevestigd te CORALITA ROAD #
16, MARY'S FANCY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 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 10 juli
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
LUHAINA N.V., DBA AS LUHAINA N.V,,
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD
UNIT 312 PUERTA DEL SOL COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
juli 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 10 juli
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
SIMPSON
BAY
YACHTCLUB
APARTMENTS, DBA AS SIMPSON BAY
YACHTCLUB
APARTMENTS
voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD #68 COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
juli 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

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 03 juli
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
TENNANT , ANNE CONWAY , voorheen
wonende te WELLINGTON ROAD 101,
COLE BAY LAGOON, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 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 28 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 JONES,
ERIC SIMON , voorheen wonende te FORT
WILLEM ROAD # 29, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
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,
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 10 juli
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 BAY
ISLAND YACHTS N.V. voorheen gevestigd
te WELFARE ROAD PLAZA DEL LAGOS
SUITE 80 COLE BAY, thans zonder
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 07 juli 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 10 juli
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 JLB
DIFFUSION N.V., DBA AS END UP ,
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD
UNIT #68 2 4-A COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 07 juli 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

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 03 juli
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
COMPLETE MARINE SERVICES N.V., DBA
AS COMPLETE MARINE SERVICE voorheen
gevestigd te WELLINGTON ROAD UNIT #
4, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 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 03 juli
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
DUPONT , MICHAEL JEROME RALPH
voorheen wonende te WELLINGTON ROAD
# 46, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 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 10 juli
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
BARCLAY'S
CARIBBEAN
PROPERTIES
N.V., voorheen gevestigd te WELFARE
ROAD #89 COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 07 juli 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 10 juli
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
CHUGANI PRIVE N.V., DBA AS PRIVE ,
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 109
3 B &C COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 07 juli 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

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 03 juli
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
MIRAMBEAUX, LUIS ALBERTO , voorheen
wonende te WELL ROAD 33, COLE BAY
LAGOON, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 21 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 03 juli
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
REDLINE MARINE ST . MAARTEN N.V.,
DBA AS GLOBAL MARINE ENGINE
SERVICING voorheen gevestigd te WELL
ROAD 9 ,
JOBCO COMPLEX, UNIT 8,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 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 11 juli
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 OPM
N.V., DBA AS SAND BAR, voorheen
gevestigd te ISLE DEL SOL MARINA
AIRPORT ROAD 1- B F , SIMPSONBAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
juli 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 11 juli
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 YACHT
CHANDLES
N.V.,
DBA
AS
YACHT
CHANDLES N.V., voorheen gevestigd te
ISLE DE SOL , AIRPORT RD UNIT F-1,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 juli 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 03 juli
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
CANZIUS, MARTIN DBA AS CANZO
PROFESSIONAL WOOD & TILE WORK,
voorheen gevestigd te WELL ROAD 58
FISHERMAN'S APARTMENT, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21
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 03 juli
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
GUZMAN , DORIS MARIA DBA AS DORIS
BEAUTY SALON , voorheen wonende te
WELLINGTON ROAD # 1,
COLE BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21
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 11 juli
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
SWALIGA CHARTERS N.V., DBA AS
SWALIGA CHARTERS N.V., voorheen
gevestigd
te
BOBBY'S
MARINA
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 juli 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 11 juli
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
HARRIS,, CHARLES ANDREW , voorheen
wonende te INDEPENDENCE WAY NORTH
H 9225, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 11 juli 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 03 juli
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 TEAK
ONLY N.V., DBA AS TEAK ONLY N.V.,
voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 36-H
CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 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 28 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 HEBERT
, LINELL VALENTINE , voorheen wonende
te CLAMMY CHERRY ROAD # 1 CUL DE
SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 22 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 11 juli
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 JOSEPH
ALLAN & COMPANY N.V., voorheen
gevestigd te EMERALD MERIT ROAD 10
OYSTER POND, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 juli 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 07 juli
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 ST.
LUCIA LTD., DBA AS ST. LUCIA LTD .,
voorheen gevestigd te SIMPSON BAY
ROAD 5 ART 12 SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
juli 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 05 juli
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 BABY
BUBBLES N.V., DBA AS BABY BUBBLES
N.V., voorheen gevestigd te ORANGE
GROVE RD # 12 ORANGE GROVE, 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 05 juli
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
BRENTFORD LTD , DBA AS BRENTFORD
LTD , voorheen gevestigd te BLUE MALL
RESIDENCE APT. UNIT 801 INDEX # 40A
RHINE ROAD 162, 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,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 07 juli
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 VISION
REAL ESTATE N.V., voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD #64 COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
juli 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 07 juli
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
SUGARCREEK LTD ., voorheen gevestigd te
SIMPSON BAY ROAD 3 APT 1, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
juli 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 05 juli
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
POPULAR AGENCIES N.V., DBA AS
ISLAND
PERIODICALS,
voorheen
gevestigd te LONGWALL ROAD # 1-B
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 26 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 05 juli
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 R & R.
HEAVY
EQUIPMENT
N.V.,
voorheen
gevestigd te ORANGE GROVE ROAD #19A COLE 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,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 07 juli
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 TOTAL
PROTECTION N.V., voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD #46 , COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
juli 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 07 juli
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 TEJEDA,
CRISTOBAL , voorheen gevestigd te
MADELEINES'S DRIVE 24 COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
juli 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 04 JULI
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 ALETS
IMPORT & EXPORT N.V., DBA AS ALETS
IMPORT & EXPORT N.V., voorheen
gevestigd te GROUDDOVE ROAD # 8
POINT BLANCHE, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 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 04 JULI
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
FACTORPLUS ST.MAARTEN N.V., voorheen
gevestigd te A.J.C. BROUWER ROAD # 4
UNIT 1C, CAY HILL, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 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,
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 07 juli
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
STUDIOLUPA 1355 N.V.
DBA AS
STUDIOLUPA
1355
N.V.,
voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD UNIT #71-C
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 juli 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 07 juli
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 TUTTO
BOUTIQUE N.V., voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD #71 UNIT C -08 COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
juli 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 04 JULI
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
DINTER, MYRUGIA SOPHIA MILANGELA
DBA AS M.V.D. INSURANCE SERVICES,
voorheen wonende te C.A. CANNEGIETER
STREET 13, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
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 04 JULI
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 E.R.P
HOLING
COMPANY
LTD,
voorheen
gevestigd
te
FRONTSTREET
#
5,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 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 11 juli
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
BAPTISTE
,
SHARLENA
,
voorheen
wonende te VILLA ESTATE ROAD #11
BELVEDERE, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 juli 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 11 juli
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 K.G.M.
TRADING N.V., voorheen gevestigd te
MADAME'S ESTATE ROAD 51 MADAME
ESTATE,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 juli 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 04 juli
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
REBUILDING THE WALLS OF JERICHO
N.V., DBA AS KC
CONSSTRUCTION
COMPANY, voorheen gevestigd te C. A.
CANNEGIETER STREET 14 UNIT 2A
PHILIPSBURG, 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 Rechtsvorderinvan
Sint Maarten. Bij exploit van 04 JULI 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
VINMAR N.V., DBA AS LA BAMBA,
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #
46 EGRET BUILDING UNIT 1, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
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
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Bekendmaking en besluit tot inwerkingtreding, van de Minister van Infrastructuur
en Milieu, van 6 juli 2017, nr. IENM/BSK-2017/101674, van internationale besluiten met
betrekking tot de veiligheid van zeeschepen
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op de artikelen 70 en 71, eerste en vierde lid van het Schepenbesluit 2004, de artikelen 60
en 61 van de Regeling veiligheid zeeschepen, en de artikelen 37 en 38 van de Regeling veiligheid
Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen;
MAAKT BEKEND:
Op 2 december 2016 heeft de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale
Maritieme Organisatie de volgende resoluties aangenomen:
MSC.413(97), MSC.414(97) en MSC.415(97), houdende wijzigingen van de Code betreffende de
stabiliteit in onbeschadigde toestand 2008 (Intact Stability Code, 2008; 2008 IS-Code).
De bij deze resoluties vastgestelde wijzigingen van de 2008 IS-Code liggen ter inzage bij de
bibliotheek van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, Rijnstraat 8, 2515 XP te Den Haag.
BESLUIT:
Artikel I
Met ingang van 1 januari 2020 gaan de bij resoluties MSC.413(97), MSC.414(97) en MSC.415(97)
vastgestelde wijzigingen van de 2008 IS-Code gelden voor de toepassing van de Regeling
veiligheid zeeschepen en de Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense
zeeschepen.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba, de Curaçaose
Courant en de Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen
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TOELICHTING
Met dit besluit wordt een aantal internationale besluiten met betrekking tot de
veiligheid van zeeschepen bekendgemaakt. Het betreft hier wijzigingen van een
internationale code die op grond van de Rijkswet goedkeuring en
bekendmaking verdragen nog niet bekend zijn gemaakt in het Tractatenblad of
hier niet in bekend gemaakt hoeven te worden. Met de onderhavige
bekendmaking wordt voldaan aan de artikelen 70 en 71, eerste en vierde lid van het
Schepenbesluit 2004, de artikelen 60 en 61 van de Regeling veiligheid zeeschepen, en de artikelen
37 en 38 van de Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen.
De bekendmaking betreft de door de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale
Maritieme Organisatie (IMO) aangenomen wijzigingen van de Code betreffende de stabiliteit in
onbeschadigde toestand 2008 (Intact Stability Code, 2008; 2008 IS-Code). De bij resoluties
MSC.413(97), MSC.414(97) en MSC.415(97) vastgestelde wijzigingen van de IS-Code 2008
betreffen wijzigingen van Deel A en Deel B van de Code.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen
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MINISTERIËLE BESLUIT
Van Jul 13 2017 nr. 2017/1085
DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE
(Ministeriële Besluit mandaat economische vergunningen)

In overweging genomen hebbende:
Dat het wenselijk is in het belang van een goede uitvoering van de Vestigingsregeling voor
bedrijven en aanverwante verordeningen om het Hoofd van Dienst Economische Vergunning
mandaat te verlenen ten einde namens de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en
Telecommunicatie, economische vergunningen te verlenen, te weigeren, of in te trekken;
gelet op:
-

de Vestigingsregeling voor bedrijven
de Loterijverordening
de Landsverordening hazardspelen
de Landsverordening buitengaatse hazardspelen
de Vergunningenlandsverordening
de Landsverordening openbare straathandel
het Algemene Politiekeur voor het land Sint Maarten
de Landsverordening winkelsluiting
de Landsverordening personenvervoer

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a.
b.
c.
d.

mandaat: de bevoegdheid om in naam van de Minister besluiten te nemen;
minister: de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie;
hoofd EV: het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen;
ondermandaat: de gemandateerde verleent op zijn beurt mandaat aan onder hem
ressorterende functionarissen.
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Artikel 2
1.

De minister blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen en kan het
mandaat te allen tijde intrekken.

2.

Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit
geldt als een besluit van de minister.

3.

Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt dat het namens de minister is
genomen.

Artikel 3
1. Aan het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen wordt mandaat verleend met betrekking
tot het verlenen, weigeren en intrekken van:
a. de vergunningen als bedoeld in de Vestigingsregeling voor bedrijven, met uitzondering van
aanvragen betreffende de exploitatie van:
1˚. loterijen als bedoeld in artikel 3ter van de Loterijverordening;
2˚. casino’s als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Landsverordening hazardspelen;
3˚. buitengaatse hazardspelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Landsverordening
buitengaatse hazardspelen;
3˚. concessies als bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening op de
telecommunicatievoorzieningen;
4˚. luchtvaartmaatschappijen als bedoeld in artikel 1, onderdeel i van de
Luchtvaartlandsverordening;
b. vergunningen of toestemmingen als bedoeld in artikel 2, alsmede een vergunning als
bedoeld in de artikelen 10 tot en met 18 en toestemming als bedoeld in de artikelen 45 en
46 van de Vergunningslandsverordening;
c. vergunningen als bedoeld in artikel 46 van de Vergunningslandsverordening
d. kleine kansspelen als bedoeld in artikel 1a, derde lid van de Landsverordening
hazardspelen;
e. loterijen als bedoeld in artikel 3 van de Loterijverordening;
f. vergunningen als bedoeld in de artikelen 4, 5 en 11 van de Landsverordening openbare
straathandel;
g. ontheffingen als bedoeld in artikel 7 van de Landsverordening winkelsluiting;
h. authentieke kopieën;
i. vergunningen als bedoeld in artikel 7 en 8 van de Landsverordening personenvervoer;
j. informatie als bedoeld in artikel 3 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur.
2. Het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen legt een aanvraag ter besluitvorming voor
aan de minister indien:
a. het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan toe gevoerde beleid of
tot vaststelling van nieuw beleid waaraan de aanvraag moet worden getoetst;
b. verlening van de vergunning naar verwachting ingrijpende gevolgen kan hebben voor de
samenleving;
c. behoudens de aanvrager tot in de tweede graad in familierechtelijke verhouding staat tot
het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen, dan wordt het mandaat uitgeoefend door
de waarnemend diensthoofd;
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behoudens de aanvrager een rechtspersoon is en één van de bestuurders, tot in de tweede
graad in familierechtelijke verhouding staat tot het Hoofd van Dienst Economische
Vergunningen, dan wordt het mandaat uitgeoefend door de waarnemend diensthoofd.
Artikel 4

1. Bij de uitoefening van het mandaat, worden de van toepassing zijnde regelingen,
beleidsregels, aanwijzingen en richtlijnen in acht genomen.
2. Op basis van de rapportage van de dienst economische vergunningen, rapporteert het Hoofd
van Dienst Economische Vergunningen maandelijks aan de minister over de wijze waarop van
het in deze beschikking verleende mandaat gebruik is gemaakt.
Artikel 5
1. Indien gewenst kan het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen de in artikel 3 genoemde
bevoegdheden ondermandateren aan onder hem ressorterende functionarissen.
2. De ondergemandateerde rapporteert maandelijks aan het Hoofd van Dienst Economische
Vergunningen over de wijze waarop van het in deze beschikking verleende mandaat gebruik is
gemaakt.
3. Het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen kan aan de ondermandatering schriftelijke
voorwaarden verbinden.
4. Indien zowel de gemandateerde als de ondergemandateerde afwezig zijn, wordt de
gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door de direct leidinggevende van de
gemandateerde.
Artikel 6
Documenten die worden opgemaakt door het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen
vermelden:
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie,
Namens deze,
Het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen van het Ministerie van Toerisme, Economische
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie
Artikel 7
Documenten die worden opgemaakt door een aan onder hem ressorterende functionaris
vermelden:
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie,
Namens deze,
Gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde functionaris.
Artikel 8
Dit ministeriële besluit treedt in werking van 15 juli 2017 tot en met 22 augustus 2017.
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Artikel 10
Dit ministeriële besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat economische vergunningen.

Philipsburg, July 13, 2017
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie

d.d. July 13, 2017
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NOTA VAN TOELICHTING:
Gelet op het aantal verzoeken voor vestigingsvergunningen in de zin van de Vestigingsregeling en
het aantal verzoeken voor overige economische vergunningen in de zin van de gevallen als
genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel b tot en met i, is het ter bevordering van een efficiënte
bedrijfsvoering en een betere dienstverlening aan de burgers en ook uit praktisch oogpunt
wenselijk om het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen te mandateren om de genoemde
economische vergunningen met uitzondering van de vergunningen als bedoeld in artikel 3,
onderdeel 1, onder a, te verlenen, weigeren of in te trekken. Indien gewenst kan het Hoofd van
Dienst Economische Vergunningen deze bevoegdheid onder mandateren aan onder hem
ressorterende functionarissen. Deze bevoegdheid vloeit voort uit het feit dat een
bestuursrechtelijke bevoegdheid over het algemeen gemandateerd kan worden. Het is inherent
aan het besturen, dat ministers bevoegdheden kunnen mandateren en gezien de wenselijkheid om
mandaat te verlenen in de gevallen als genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel b tot en met i,
wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt.

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Vervoer en Telecommunicatie
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MINISTRY OF

JUSTICE
NOTICE
GENERAL WEAPONS AUTHORIZATION
The Minister of Justice herewith makes the following announcement:
At the time, the Ministry of Justice put all requests for renewal of authorization (i.e. licenses) for
possession of (fire)arms on hold, pending the adoption of a new restrictive weapons policy and the
establishment of a Weapons Advisory Committee that is to advise the Minister on the applications
received.
The new weapons policy was adopted in November 2016, and was subsequently published in the
National Gazette of November 25, 2016 ("Nota Policies 2016", National Gazette, 2016 No. 23).
The policy is also available for perusal at the secretariat of the Ministry of Justice on the A.Th.
Illidge Road 8 in Philipsburg.
Meanwhile, the Weapons Advisory Committee set up by the Minister of Justice, in which the Public
Prosecutor's Office and the Police are represented, started the process of handling the large
number of applications for permission to carry a weapon.
The Minister wishes to prevent that persons, whose firearms have been registered with the Police
and who have proof of having submitted a request for renewal of their weapons’ permit but who,
while awaiting a decision on their application are still in possession of their firearm due to the
delay in decision making, run the risk of being fined and prosecuted for illegal weapon possession.
Therefore, the Minister grants these persons, after consulting with and obtaining the
consent of the Weapons Advisory Committee, from the date of this notice until the date
on which a decision is made on their application, but no later than December 31st, 2017,
a license to have that firearm in their possession. This general license is deemed to have
been granted under the same conditions as under which they have been previously
granted a license for the firearm.
The public is hereby informed that anyone who is in possession of a gun or ammunition without
being licensed to do so, should hand over the gun to the police under the Firearms Ordinance.
Also, if a license holder dies, his survivors must hand over the firearm as well as the ammunition,
to the police.
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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 2017, no. 26

Onderlinge regeling als bedoeld in
artikel 38, eerste lid, van het
Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden,
regelende
de
samenwerking tussen Nederland,
Aruba, Curaçao en Sint Maarten op
het gebied van de onderlinge
vergelijking van DNA-profielen ten
behoeve
van
de
opsporing,
vervolging
en
berechting
van
strafbare feiten (Onderlinge regeling
vergelijking DNA-profielen tussen
Nederland, Aruba, Curaçao en Sint
Maarten)

11 juli 2017

1 september 2017

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

-

-

-

-
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3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

-

-

-

