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OPROEPING

OPROEPING

Bij exploot dd. 21ste 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:
Ann Elizabeth Albertha
Nicolaas Laveist, zonder bekende woon of
verblijfplaats op St.Maarten, aan de om op
maandag de 18 september 2017 te 14:30
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
Norman Chester Wathey, wonende op
St.Maarten, alhier te antwoorden (EJ 132/17)

Bij exploot dd. 27ste 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: Orrin Tobie Eustace Weste,
zonder bekende woon of verblijfplaats, aan
de om op dinsdag de 10 oktober 2017 te
09:00 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 Erica
Beveta Gayle, te St.Maarten, alhier te
antwoorden (E 73/17)
De deurwaarder S.M. APON

De deurwaarder S.M. APON

BEKENDMAKING

ANNOUNCEMENT

Conform het bepaalde in artikel 10 lid 4, van
de Landsverordening van de 24ste oktober
2003
houdende
regeling
van
het
assurantiebemiddelingsbedrijf (AB 2013, GT.
708), maakt de Centrale Bank van Curaçao
en Sint Maarten bekend dat de inschrijving
van Mr. D’s Insurance Agency, toegelaten
door de Bank tot het uitoefenen van het
assurantiebemiddelingsbedrijf in Curaçao en
Sint Maarten op 1 juli 2017, is doorgehaald.
Doorhaling in het Register impliceert dat Mr.
D’s Insurance Agency niet langer bevoegd is
om het assurantiebemiddelingsbedrijf in Sint
Maarten en Curaçao uit te oefenen.

In accordance with article 10 paragraph 4 of
the National Ordinance of 24th October 2003,
containing regulation of the insurance
brokerage business (AB 2013, GT. 708), the
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
announces that the registration of Mr. D's
Insurance Agency, registered by the Bank to
exercise the insurance brokerage business in
Curaçao and Sint Maarten, was withdrawn on
July 1, 2017. Removal from the register
implies that Mr. D's Insurance Agency is no
longer allowed to exercise the insurance
brokerage business in Sint Maarten and
Curacao.

CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT
MAARTEN
Willemstad, 24 juli 2017

CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT
MAARTEN
Willemstad, July 24, 2017
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Echtscheiding

AANKONDIGING

Bij beschikking van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Sint Maarten, van de 12e
twaalfde
juni 2017, de echtscheiding
uitgesproken tussen VINCENT ARRINDELL
HALLEY wonende op Sint Maarten en
SANCHIS SIMONE WINT, zonder bekende
woon-of verblijfplaats hier te lande, partijen
zijn met elkander gehuwd op 5 september
1999 te Clarendon, Jamaica.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 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 SEA
FUN RIDING N.V., voorheen gevestigd te
FRONTSTREET
#6
,
SUIT
2B
PHILIPSBURG
ST.
MAARTEN,
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, Mark John Rabess

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 17 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 NOBLE,
SHON AAMON DBA AS FRONTLINE
BARBERS voorheen wonende te RADISH
ROAD #13 SOUTH REWARD, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
maart 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 17 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardon
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan IXORA
INVESTMENT & FINANCE B.V. voorheen
gevestigd te A.TH. ILLIDGE ROAD # 276,
LOWER PRINSES QUARTER, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 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 Richardon,
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 14 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
YORIEST N.V., voorheen gevestigd te
FRONTSTREET 5 UNIT J ST.MAARTEN,
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 14 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
LIGHTNING BINGO ST.MAARTEN N.V.,
LIGHTNING CASINO voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD #91 COLE BAY ST.
MAARTEN,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 maart 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 17 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 R.V.
HYDRAULIC
REPAIR
N.V.
voorheen
gevestigd te A.TH. ILLIDGE ROAD # 15,
LOWER PRINSES QUARTER, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 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 17 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
ATHWANI N.V. voorheen gevestigd te
FRONT STREET #7, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 5
april 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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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
MAINTENANCE
UNLIMITED
N.V.,
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD
#18 COLE BAY ST.MAARTEN, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 maart 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 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
INSTANT SHIPPING AND TRANSPORT
SERVICE
N.,
voorheen
gevestigd
te
WELFARE ROAD #97
COLE BAY
ST.MAARTEN,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 maart 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 17 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
BOARDWALK SUSHI N.V.
DBA AS
BAMBOO BERNIES BORDWALK voorheen
gevestigd
te
FRONT
STREET
#53,
PHILPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 5 april 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 17 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 360
CONNECTIONS N.V. voorheen gevestigd te
L.B. SCOT ROAD #5, CUL DE SAC, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
januari 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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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan LA
LAVANDIERE N.V., voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD #68 SIMPSON BAY
YACHT CLUB ST. MAARTEN, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 maart 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 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan BLUE
NILE N.V., voorheen gevestigd te ST.
PETERS ROAD #11 ST. MAARTEN, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27
maart 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 17 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 ANNA'S
MARKET & DELI N.V. voorheen gevestigd
te A.J.C BROUWERS RD (OPPOSITE ACE),
CAY
HILL,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 januari 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 17 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
HAISHUK, INA ANATOLYEVNA voorheen
wonende te WATERFRONT ROAD #32
COLEBAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 5 mei 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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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
NEOZOEN N.V., voorheen gevestigd te ST.
PETERS ROAD #11 ST. MAARTEN, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27
maart 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 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan BLUE
MOUNTAIN
MANAGEMENT
&
CONSULTANCY N.V., voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # 42 SIMPSON BAY
ST.MAARTEN,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 maart 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 17 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 DUPUY,
ARNOLD voorheen wonende te AARON
JACOBS'S DRIVE # 4 CAY BAY,, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
februari 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 17 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
ABRAHAM, PAUL voorheen wonende te
AARON JACOBS'S DRIVE #36 CAY BAY,,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
februari 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 14 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, jossy ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan RALEAA
N.V., DBA AS COOL CRAFT , voorheen
gevestigd
te
FRONT
STREET
#147
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 april 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 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, jossy ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
CARIBBEAN
SEGWEY
TOURS
N.V.,
voorheen gevestigd te FRONT STREET #69
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 april 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 17 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 PAUL,
YVES voorheen wonende te AARON
JACOB'S DRIVE SC B # 4 CAY BAY,, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
februari 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 17 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
PEBILCAIN, LESNER voorheen wonende te
AARON JACOB'S DRIVE # 127 CAY BAY,,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
februari 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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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan BLUE
LINE ENTERPRISES N.V., DBA AS BLUE
LINE BOUTIQUE, voorheen gevestigd te
C.A.CANNEGIETER
STREET
#
21
PHILIPSBURG ST.MAARTEN, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 april 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 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
CARIBBEAN BUILDING SOLUTIONS N.V.,
voorheen gevestigd te C.A.CANNEGIETER
STREET 11 B ST.MAARTEN, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 april 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 17 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 M.K.M.
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
C/O CHUGANI SHYAM P.O. BOX # 881,,
thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
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 12 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
HELLIGAR, CINTHIA AGATHE , voorheen
wonende
te
BACK
STREET
#23
,
PHILIPSBURG
ST.
MAARTEN,
thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
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 14 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, jossy ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan MOHA
ENTERPRISES N.V., DBA AS MY DOLLAR
STORE,
voorheen
gevestigd
te
C.A.CANNEGIETER
STREET
#
21
PHILIPSBURG ST.MAARTEN, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 april 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 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, jossy ricardson
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
ST.MAARTEN,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 april 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 13 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
FLANDERS-RODRIQUEZ,
MAGALY
,
voorheen wonende te SUCKERGARDEN
ROAD
62
E
SUCKERGARDEN
ST.
MAARTEN, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 04 april 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 13 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
KINSINGER, DOUGLAS SCOTT , voorheen
wonende
te
FRONT
STREET
#42
PHILIPSBURG ST.MAARTEN, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27
januari 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 14 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan BEST
BARGAIN N.V., DBA AS YOUNG TOUCH,
voorheen gevestigd te C.A.CANNEGIETER
STREET 24 PHILIPSBURG ST.MAARTEN,
thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
april 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 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan H.P.A.
ALWANI N.V., voorheen gevestigd te
FRONT STREET #53, PHILPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
april 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 13 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
RICHINSIN,
HERNALDO
LUCIANO ,
voorheen wonende te SCHOOLSTEEG 5
PHILIPSBURG
ST.
MAARTEN,
thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
Maart 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 13 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan CARTY ,
JOSE
ENRIQUE
DBA
AS
CARTY'S
CONSTRUCTION, voorheen gevestigd te
DOMINICA DRIVE 17-A
MADAME
ESTATE ST. MADAME ESTATE
ST.
MAARTEN,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 april 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

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2017, nummer 16

Datum: 4 augustus 2017
Pagina

| 12

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, jossy ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan P&D
ENTERPRISES N.V., DBA AS LE CHIC
BOUTIQUE,
voorheen
gevestigd
te
C.A.CANNEGIETER
STREET
59
ST.MAARTEN,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 april 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 13 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 GROOT
,RAYMOND
ORLANDO
DBA
AS
CARIBBEAN SEGWAY TOURS, voorheen
gevestigd
te
FRONT
STREET
#43
PHILIPSBURG
ST.
MAARTEN,
thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
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,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan DAVIS
EDOURDO A, voorheen wonende te L.B.
SCOTT ROAD #2 A CUL DE SAC
ST.MAARTEN, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 april 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 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan MAXY ,
DARLENE DBA AS AARON JACOB'S
DRIVE 69-G, voorheen wonende te AARON
JACOB'S
DRIVE
69-B
CAY
BAY
ST.MAARTEN, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 maart 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 13 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
CHUGANI MOHAN KISHINCHAND PEACE
AND JOY TRADING voorheen gevestigd te
BACKSTREET #33 P.O. BOX #254 ST.
MAARTEN,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 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 13 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 REGAL
JEWELERS N.V., voorheen gevestigd te
BACK STREET # 10 ST. MAARTEN, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
BOISREAU , ROBESTON , voorheen
wonende te AARON JACOBS DRIVE 26
CAY BAY ST.MAARTEN, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
maart 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 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
NAVARRO OLIVARES, DELMIS IBETT ,
voorheen wonende te ST. MAARTEN, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
maart 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 13 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
VILLAGE JEWELS N.V., DBA AS JEWELRY
OUTLET, voorheen gevestigd te FRONT
STREET #7 PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 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 13 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 BATH
ACCESSORIES AND MORE N.V., voorheen
gevestigd
te
FRONT
STREET
#
5
PHILIPBURG ST.MAARTEN, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan KOCKX,
HEDY SIMONE DBA AS HS LEGAL,
voorheen gevestigd te YELLOW SAGE
DRIVE 1 E SAUNDERS ST. MAARTEN,
thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
april 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 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
SILVESTRE MARIA , voorheen wonende te
EXPERIMENT ESTATE DRIVE 8 HOPE
ESTATE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 21 april 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 13 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 APOLLO
CYBER ENTERPRISES N.V., voorheen
gevestigd te FRONT STREET # 34
PHILIPSBURG,
ST.MAARTEN,
thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
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 13 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
FELICIA, STEVEN JOSEPH RAYMOND
DBA AS OLINE MAGAZINE, voorheen
gevestigd te FRONT STREET
#16
APARTMENT L PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
DINTER, MYRUGIA SOPHIA MILANGELA
DBA AS
M.V.D. INSURANCE SERVICE
voorheen wonende te C.A. CANNEGIETER
STREET 13 ST. MAARTEN, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
april 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 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
PERSAUD , DEODAT , voorheen wonende te
C.A.
CANNEGIETER
STREET
11
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats 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 13 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 RUPKALA N.V.,** P/A:J. MIRCHANDANI
voorheen gevestigd te BACK STREET #104,
P.O.BOX
1039,
PHILIPSBURG
ST.MAARTEN,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 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 13 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 NEELAM
SHILVLANI- BHATIA NEW AGE GIFTS
STORE N.V.,DBA AS MYSTICAL AND
MAGICAL, voorheen gevestigd te FRONT
STREET #16 SHOP 7 , SPEETJENS
ARCANDE, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
MARVELS N.V., voorheen gevestigd te
BACK STREET #19-A PHILIPSBURG ST.
MAARTEN,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 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 12 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
PREMDEEP ENTERPRISES N.V., voorheen
gevestigd
te
BACK
STREET
#17-A
PHILIPSBURG ST.MAARTEN, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 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 13 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
SANJVIN N.V., DBA AS ST.MAARTEN
BEST, voorheen gevestigd te FRONT
STREET
#16
E
MILLENIA
PLAZA
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 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 13 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
DURAND,
JEAN-MARIE
,
voorheen
wonende
te
FRONT
STREET
#41
PHILIPSBURG ST.MAARTEN, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
DONGROS ENTERPR. N.V., SUBWAY,
voorheen gevestigd te WALTER J.A.
NISBET ROAD Z/N ST.MAARTEN, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10
april 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 13 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
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 24-A ST.MAARTEN, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
januari 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 13 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
EGOISTA B.V.,,DBA AS voorheen gevestigd
te
FRONT
STREET
#44
UNIT
4
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 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 13 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
TENDERRENAL & TOURS N.V., voorheen
gevestigd te FRONT STREET # 13,
PHILIPSBURG ST.MAARTEN, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
KENSYCO
CONSTRUCTION
COMPANY
N.V., voorheen gevestigd te QAUIL DOVE
DRIVE POINT BLANCHE ST. MAARTEN,
thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
januari 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 13 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan JUST
BETWEEN N.V., , 410155202 WONEN TE
C/O ANTOINE VAN DER MEYDEN DR.
voorheen gevestigd te LAGO LASLEY STR #
7 COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 januari 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 13 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
VILLAGE LIQUOR & TOBACCO N.V.,
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 31
PHILIPSBURG ST.MAARTEN, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 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 13 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 DIDIER,
EVA DBA AS EXTRAVAGANCE BRAIDS,
voorheen gevestigd te FRONT STREET #
117 PHILIPSBURG ST.MAARTEN, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
KAYROSS
INTERNATIONAL
N.V.,
voorheen gevestigd te JOHAN VERMEER #7
MADAME ESTATE ST. MAARTEN, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
januari 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 13 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
JOSEPH, ADRIEN , voorheen wonende te
FLUTE DRIVE # 8 CAY BAY ST.
MAARTEN, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats 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,
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 13 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 RALEAA
N.V., DBA AS COOL CRAFT , voorheen
gevestigd
te
FRONT
STREET
#147
PHILIPSBURG ST.MAARTEN, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 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 13 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 LOU G'S
ENTERPRISES
N.V.,DBA
AS
"FIREHOUSE", voorheen gevestigd te
FRONT STREET # 77/79, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan M.V.V.
RRNTALS N.V., voorheen gevestigd te
PORT DE PLAISANCE, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 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 13 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
CORSAN HOLDING N.V., DBA AS P/A
CORNELMONICO
JAMES,
voorheen
gevestigd te HOOF STRAAT #12 MADAME
ESTATE,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 april 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 13 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 WAY IN
FASHION N.V., voorheen gevestigd te
BACKSTREET #99-B PHILIPSBAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
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 13 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
ESTELITA'S
INTERNATIONAL
N.V.,
voorheen gevestigd te FRONT STREET #4
PHILIPSBURG
ST.
MAARTEN,
thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan MULATA
REAL ESTATE N.V., voorheen gevestigd te
DEFIANCE # 174 ST.MAARTEN, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
april 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 13 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
CHRISTIAN WOODWORK N.V., voorheen
gevestigd te
DEFIANCE ROAD #29
ST.MAARTEN,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 april 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 13juli
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 HARRY ,
ROGER , voorheen wonende te ZOUT
STREET
#2
A
BACK
STREET
PHILIPSBURG ST.MAARTEN, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
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 13 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 AJS'
ENTERPRISES
N.V.,
DBA
AS
DIR
MANOHAR PRITMADAS VANJANI AANSP
. GESTELT., voorheen gevestigd te BACK
STREET
110
C
PHILIPSBURG
ST.MAARTEN,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan MARTES
& LOPEZ CONSTRUCTION N.V., voorheen
gevestigd te REMBRANDT PLEIN 47
MADAME ESTATE ST. MAARTEN, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
april 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 13 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan GARAGE
ST. MARTIN N.V., DBA AS INFINITY
POWER SYSTEMS , voorheen gevestigd te
UNION ROAD #88 COLE BAY ST.
MAARTEN,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 maart 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 13 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 SENGEL
ENTERPRISES N.V., DBA AS SENGAL
FASHION,
voorheen
gevestigd
te
BACKSTREET
110-D,
PHILIPSBURG
ST.MAARTEN,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 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 13 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
FASHION ON THE BEACH voorheen
gevestigd
te
BACKSTREET
110-D,
PHILIPSBURG ST.MAARTEN, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
PARAGLIDING ADVENTURE XPERTS N.V.,
voorheen gevestigd te BACK BAY -POINT
BLANCHE,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 Maart 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 13 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan AVALON
CONSULTING N.V., voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD #62 ST.MAARTEN, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
maart 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 13 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 TRIDEV
N.V., voorheen gevestigd te FRONT STREET
# 70 PHILIPSBURG ST. MAARTEN, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
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 12 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
FLEMMING, ESMOND ALMOND DBA AS
ESMOND
JANITORIALS
SERVICES,
voorheen gevestigd te WALTER NISBETH
ROAD 59 PONDFILL ST.MAARTEN, 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,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan YVES
DESIGNS N.V., DBA AS C/O CARIB
TRUST
INTERNATIONAL,
voorheen
gevestigd te UNION ROAD #88 COLE BAY
ST. MAARTEN, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 maart 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 13 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Ricardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan RAPID
EXPLORER(ST. MAARTEN) N.V., voorheen
gevestigd te JUANCHO YRAUSQUIN BLD
#26 UNIT-9, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 Maart 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 12 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
CARIBBEAN INSTITUTE FOR SOCIAL
EDUCATION
FOUNDATION,
voorheen
gevestigd te WALTARE J.A. NISBET ROAD
89 ST.MAARTEN, 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 12 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 RIDEMO
N.V., voorheen gevestigd te WRIGLEY
STREET Z/N ST.MAARTEN, 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,
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, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
ASHTROM ST.MAARTEN N.V., voorheen
gevestigd te DIAMOND ROAD #4 APT 1
COLE
BAY,
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.

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, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
KRIPALANI, KISHORE LAXMANDAS ,
voorheen wonende te LILY ROAD 32
MARY'S
FANCY
ST.MAARTEN,
thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 06
juli 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 12 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 BRANS,
ROGIER PIETER , voorheen wonende te
YELLOWBIRD RD 5A, POINT BLANCHE,
ST.MAARTEN, thans zonder bekende woonof verblijfplaats 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, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan T.L.C.
TRADING N.V., DBA AS LEE'S MEAT
CENTER, voorheen gevestigd te CH.E.W.
VOGES STREET #3 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.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

BUILDERS PARADISE SUPPLIES NV
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is
besloten de vennootschap per 19 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”

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 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
RICHARDSON
TRUSTCOMPANY
N.V.,
voorheen gevestigd te WALTER J.A.
NISBET ROAD Z/N ST.MAARTEN, 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,
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 11 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 T.L.C.
TRADING N.V., DBA AS LEE'S MEAT
CENTER, voorheen gevestigd te CH.E.W.
VOGES STREET #3 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 12 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
HOUSING HAPPINESS & CONSULTANT
N.V. voorheen gevestigd te WALTER
NISBETH ROAD #43 , P.O. BOX 593
PHILIPSBURG ST.MAARTEN, 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,
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 11 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 LIGHT
HOUSE
EDUCATIONAL
FOUNDATION
voorheen gevestigd te L.B. SCOTT 125 CUL
DE
SAC,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 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, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
LIEVENSE
CONSULTING
ENGINEERS
N.V.,
voorheen
gevestigd
te
VAN
GOGHSTREET #4 MADAME ESTATE P.O.
BOX #729 ST. ?MAARTEN, 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.

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 12 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
ROBERTS CECIL MOSES DBA
AS C.M
ROBERTS
WELDING
CONSTRUCTION
voorheen gevestigd te A.TH. ILLIDGE
ROAD #12 ST.MAARTEN, 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
ombinnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 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
PHILIPSBURG HOSPITALTY INDUSTRY
N.V voorheen gevestigd te BUBALI #74
NOORD
ST,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats 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,
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 14 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 GOOD
SERVICE CAR RENTAL N.V. voorheen
gevestigd te FRONT STREET # 154
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 14 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
PRESTIGE ENTRERPRISES N.V., DBA AS
PRESTIGE JEWELERS, voorheen gevestigd
te 47 A FRONT STREET PHILIPSBURG ST.
MAARTEN,
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,
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 12 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 BEST
CUISINE N.V voorheen gevestigd te
DEFIENNE & CO. LA PALAPA CENTER
UNIT 7 & 8 AIRPORTROAD 28, 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 12 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 TUITT
ROLAND
STUDLEY
DBA
AS
TUITT
CERTIFIED
PUBLIC
ACCOUNTANT
voorheen gevestigd te PASSION FRUIT
ROAD 19 RETREAT ESTATE, 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,
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 14 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 TRUE
CLOTHING N.V., voorheen gevestigd te
FRONTSTREET 3108, PHILIPSBURG ST.
MAARTEN,
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 12 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
KILDARE PROPERTIES DBA AS KILDARE
PROPERTIES
voorheen
gevestigd
te
BEACON HILL ROAD # 2, 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,
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 12 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
WENKENBACH
JOCOBUS
voorheen
wonende te BRYAN JOHNSON P.O BOX
1119 PHILIPSBURG ST. MAARTEN, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats 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,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

June 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

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

Liabilities

3,552.3
934.8
2,606.7
10.8

12.1
-18.0
30.1
0.0

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

608.3

30.4

Domestic liabilities

455.6
455.6

-12.3
-12.3

2,843.8

71.8

Currency in circulation

460.9

-15.2

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

220.0
137.0
80.9
1.8
0.4

6.0
-0.3
6.6
-0.4
0.0

2,019.0
581.7
227.4
1,210.0

88.3
72.5
0.0
15.8

143.9
85.3
58.7

-7.2
-5.3
-1.9

861.2

-17.1

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

Claims on deposit money banks
Current account balances

124.6
124.6

35.0
35.0

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

Claims on other sectors
Other assets

483.8
483.8

-4.6
-4.6

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

Total assets

4,160.6

42.4

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

Total liabilities

4,160.6

42.4

During the month of June 2017, the Bank maintained the reserve requirement at 18.00%.
Nevertheless, the amount of required reserves increased by NAf.15.8 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 rose by NAf.57.3 million due to an increase in the current account balances of the
commercial banks (NAf.72.5 million), mitigated by a decrease in the currency in circulation
(NAf.15.2 million). The current account balances of the commercial banks rose mainly as a result
of funds received from the Dutch State Treasury Agency (DSTA) related to principal and interest
payments on debt securities taken over by the Dutch State under the debt relief program and held
in the portfolios of the commercial banks. Furthermore, the public sector pension fund, APC, N.V.
Pensioen ESC, and the Postspaarbank (PSB Bank) N.V. transferred funds from their accounts with
the Bank to their accounts at the commercial banks. In addition, the Bank provided short-term
liquidity to some commercial banks during the month of June, reflected by an increase in the item
“Claims on deposit money banks” by NAf.35.0 million. However, the increase in the required
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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reserves and the net purchase of foreign exchange by the commercial banks at the Bank
moderated the rise in the current account balances.

The item “Liabilities to nonresidents” decreased by NAf.12.3 million largely as a result of
transactions carried out by some commercial banks in Bonaire from their accounts with the Bank.
The decrease was moderated, however, by an increase in the deposits of the Dutch Ministry of the
Interior and Kingdom Relations (BZK) at the Bank related to interest payments on debt securities
issued by the governments of Curaçao and Sint Maarten that are held by the Dutch State.
By contrast, the net position of the government with the Bank improved by NAf.6.0 million due
mainly to an increase in the deposits of the government of Sint Maarten. This increase was largely
the result of a transfer of funds by the Stichting Economische Ontwikkeling3 from its account at a
commercial bank towards the account of the government of Sint Maarten at the Bank related to
the settlement of the division of assets and liabilities of the former Netherlands Antilles.
Meanwhile, the item “Liabilities to other sectors” dropped by NAf.7.2 million due primarily to the
transfers by the APC and the PSB Bank N.V. from their accounts at the Bank towards their
accounts at the commercial banks and payments made by USONA 4 to creditors abroad regarding
the construction of the new hospital in Curaçao. However, the payment of principal and interest by
the DSTA on debt securities held by the APC mitigated the decline in the item “Liabilities to other
sectors”.
On the assets side of the balance sheet, the item “Claims on other sectors” dropped by NAf.4.6
million attributable to principal and interest payments by the Integrated Utility Holding N.V. on
debt securities held by the Bank. Furthermore, the item “Official reserves” increased by NAf.30.1
million due mainly to the transfers by DSTA for the payment of principal and interest on debt
securities. Furthermore, N.V Pensioen ESC transferred funds from abroad that were deposited on
its accounts at the commercial banks. The increase in the item “Official reserves” was moderated
by the transactions carried out by some commercial banks in Bonaire and the net purchase of
foreign exchange by the commercial banks at the Bank.
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.18.0 million as a
result of the lower market value at the balance sheet date compared to the end of May 2017. The
decrease in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related
to the decline in the market value of gold.

Willemstad, July 25, 2017
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

3
4

A foundation for economic development.
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
-

Citeertitel
-

2
Nummer
Afkondigingsblad

Datum
bekrachtiging
-

Beoogde datum
inwerkingtreding
-

In werking getreden wettelijke regelingen
Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

AB 2017, no. 27

Regulation of the Minister of
Tourism, Economic Affairs, Traffic
and Telecommunications from May
24th, 2017, to determine the
maximum wholesale price and
maximum
retail
prices
for
petroleum products (Regulation
maximum
prices
petroleum
products).

24 mei 2017

3 augustus 2017

AB 2017, no. 28

Regulation of the Minister of
Tourism, Economic Affairs, Traffic
and Telecommunications from July
7th, 2017, to determine the
maximum wholesale price and
maximum
retail
prices
for
petroleum products (Regulation
maximum
prices
petroleum
products).

7 juli 2017

3 augustus 2017
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Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad
-
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Citeertitel
-

Datum
bekrachtiging
-

