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ANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
AANSPRAKELIJK
GESTELD
NADESHA
WALLACE DIR. VAN ROOSTERS PARTY BUS
N.V. voorheen gevestigd te PINESHELL ROAD
# 8, GUANA BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
18 november 2020, 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 30 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GRAPHITTI
WORKS N.V. voorheen gevestigd te WELFARE
ROAD # 46 , COLE BAY , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 juni 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan CANILLAS N.V. voorheen
gevestigd te P.O. BOX 302, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.21 mei 2021,
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 30 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
PROGUARDPLUS N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROA #33-2, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
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 2021,
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 ALLEN JERMAINE
RICHARD voorheen gevestigd te CATAPULT
DRIVE # 8, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 juli 2021, 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 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ISLAND
HEALTH SYSTEMS N.V. voorheen gevestigd
te BUSH ROAD # 70-1 , CUL DE SAC , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 december
2020, 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,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juli 2021,
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 CARAT N.V. voorheen
gevestigd
te
FRONTSTREET
#
103,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.24 juni 2021, 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 30 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan REALTY
WORLD N.V. voorheen gevestigd te WELFARE
RD 62, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 juni 2021, 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,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan ARA INVESTMENT LTD
voorheen gevestigd te , PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 20 mei 2021,
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 08 juli 2021,
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 JS MAINTENANCE N.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #12
UNIT 2-C , SIMPSON BAY , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 juni 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 30 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CREATIVE
DESIGNS CONSTRUCTION & MAN. N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.25 juni
2021, 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 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SHAH AIRCONDITIONING
&
REFRIGERATION
SUPPLIES N.V voorheen gevestigd te BETTY'S
ESTATE # 10, BETTY'S ESTATE, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ASDIP N.V.
DBA MATILDA'S voorheen gevestigd te
WELFARE RD # 76, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 juni 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juli 2021,
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 LAND & SEA N.V. voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD # 68 UNIT 17 ,
COLE
BAY
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 06 juli 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DIR:
SCHOTEL, CORNELIS O.A.B. CORPORATION
N.V. DBA EURODIDAKT CARIBE voorheen
gevestigd te EBENEZER RD #20, EBENEZER,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.29 januari 2021,
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 30 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SNOWMAN
N.V. DBA TEAM WORK MARINE voorheen
gevestigd te WELFARE RD,, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
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 08 juli 2021,
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 AU PETIT CAFE N.V.
voorheen gevestigd te OLD STREET #120,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 21 oktober 2020, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan MANAGEMENT SERVICES
N.V. C.M.K. voorheen gevestigd te
,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 oKtober 2020, 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,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan FRIVOL REALTY N.V.
voorheen gevestigd te FOURESS BUILDING
EMMAPLEIN # 0, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.16 juni 2021,
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 30 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WEST LAW
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE RD, #
119 H, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 juni 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan BEN NEVIS LTD. ST.
MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te ,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 20 mei 2021, 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 30 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PARADISE
TOYZ N.V. voorheen gevestigd te WELFARE
RD. #12 , COLE BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 juni 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GEORGE'S &
SONS N.V. voorheen gevestigd te WELFARE
ROAD # 40-B, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.25 juni 2021, 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 08 juli 2021,
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 WILLIAMS SHAMARA
AMANDA DBA AMANDA'S NUTRICIOUS
SNACK voorheen gevestigd te THE COTTAGE
DRIVE 2, CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 juni 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
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 07 juli 2021,
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
BOUNTY
FOOD
DISTRIBUTORS N.V. voorheen gevestigd te
SIMPSONBAY ROAD 78, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 juli 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juli 2021,
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 PLEASANT PIANO N.V.
voorheen gevestigd te SIMPSON BAY ROAD #
76 A-M , SIMPSON BAY , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 juni 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juli 2021,
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 GLOWBAL RESTAURANT
GROUP voorheen gevestigd te SIMPSON BAY
ROAD #117, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.05 juli 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juli 2021,
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 XIE GENHUA voorheen
wonende te SUCKERGARDEN ROAD #30-A,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 juni 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan ANGELROSE N.V. voorheen
wonende
te
FRONTSTREET
115,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 juni 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
RIGUEUR
GISLAINE
voorheen wonende te 17 PINEAPPLE ROAD,
ST. PETERS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 30 oKtober 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan COLEY ALDANE HUGH
voorheen wonende te 32 LIME ROAD, ST.
PETERS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 oKtober 2020, 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 08 juli 2021,
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 YORK ESLIE ELIKIM
voorheen wonende te PARIS DRIVE # 6,,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 juni 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BASILE
RESIUS voorheen wonende te PINEAPPLE
ROAD # 03, ST. PETERS, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 juni 2021, 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 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WALLACE,
NADESHA ROSE-MARINE voorheen wonende
te PINESHELL ROAD # 8, GUANA BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 10 november
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
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 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DOORSTAM,
ELLEN URSULA DBA SENTRO DI DIETISTA
A.A.D.S.O. voorheen wonende te BUSH ROAD
# 70, CUL DE SAC, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 december 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juli 2021,
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 YU, WEIJI voorheen
wonende te C.A. CANNEGIETER STREET #30,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 07 augustus 2020, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
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 22 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
BATISTA
ALFONSO
voorheen wonende te OYSTER POND ROAD
13-A, OYSTER POND, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
WINSTON
SHARLYN
TAMALA
voorheen
wonende
te
,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 30 oKtober 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juli 2021,
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 LOPEZ MATOS, JULIA
MARIA voorheen wonende te SIMPSON BAY
ROAD # 6, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 juli 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BROWNE
ATHILL THEODORE voorheen wonende te
BETTY'S ESTATE ROAD # 84, BETTY'S
ESTATE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 januari 2021, 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,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan BETANCES RAMOS RAFAEL
ALEXANDER voorheen wonende te OYSTER
POND ROAD 1, OYSTER POND, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2021, 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 2021,
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 WRIGHT ANEIKA ODENE
voorheen wonende te BACK STREET # 76 D,,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 09 juni 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 juli 2021,
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 PALMER CARL voorheen
wonende te SUCKERGARDEN ROAD #30-A,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 juli 2021, 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 08 juli 2021,
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 RICHARDS MALAIKA
SHARIFA voorheen wonende te PUMA ROAD
#8, CAY HILL, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 08 juni 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BRIGHTSPENCE, UTILDA MERLY voorheen wonende
te MARIGOT HILL ROAD 64, ST. PETERS,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
februari 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juli 2021,
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 XAVIER EDMUND
voorheen wonende te MADRID ROAD (MR)
#4, MIDDLE REGION, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 09 juni 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juli 2021,
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 PIERRE FRANTZ voorheen
wonende te TIGER ROAD # 10, CAY HILL,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 09
juni 2021, 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
Bij exploot van 8e juli 2021, van de
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de
Officier van Justitie op St. Maarten die het
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend,
ten verzoeke van MEVROUW VERNICE
ELAINE WILLIAMS, wonende op Sint Maarten,
die voor deze zaak tot het uiteinde der executie
domicilie
kiest
ten
kantore
van
mij,
deurwaarder, alsmede aan de Ground Dove
Road # 8 te Point Blanche, Sint Maarten, ten
kantore van de advocate mr. Shaira Bommel
(Bommel & Associates), ten laste van
MEVROUW
FRANKHESKA
FLEMING,
wonende op Sint Maarten
BETEKEND: Een engelse taal gestelde brief
d.d. 28 juni 2021
De deurwaarder, Mark John Rabess
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Bij exploot van 15e juli 2021, van de
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de
officier van Justitie op St. Maarten die het
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend,
ten verzoeke van KUSUM BHOJWANI,
wonende op Sint Maarten, die voor deze
woonplaats kiest ten kantore van mij
deurwaarder,
ten laste van de naamloze
vennootschap GALAXY N.V. H.O.D.N. EFFY
JEWELERS,
voorheen
gevestigd
en
kantoorhoudende op Sint Maarten, thans zonder
bekende vestigingsplaats hier te lande
BETEKEND:
EXECUTORIAAL
DERDENBESLAGbeschikking dd. 29e december
2020

Bij exploot van 9e juli 2021, van de
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de
Officier van Justitie op St. Maarten die het
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend,
ten verzoeke van SAPP INVESTMENTS LLC,
gevestigd en kantoorhoudend te Georgia,
U.S.A., die voor deze woonplaats kiest ten
kantore van mij, deurwaarder alsmede ten
kantore van Triple A Attorneys en gemachtigd
de advocaten mr. E. Bokkes en mr. T.L.M.
Keller, ten laste van 1. PENNY JOY JOHNSONSLATKY
EN
2.
GREGORY
MICHAEL
JOHNSON beiden wonende te Florida U.S.A.
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN
EERSTE AANLEG VAN BONAIRE, SINT
EUSTATIUS EN SABA, ZITTINGSPLAATS
SABA dd. 30e maart 2021

De deurwaarder, Mark John Rabess

De deurwaarder, Danica E.N. Zichem

AANKONDIGING
16e

Bij exploot van
juli 2021, van de
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de
Officier van Justitie op St. Maarten die het
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend,
ten verzoeke van de stichting SIMPSON BAY
YACHT CLUB UMBRELLA FOUNDATION, die
voor deze woonplaats kiest ten kantore van mij,
deurwaarder alsmede alsmede aan de Red Plum
Drive 15, Unit 2.1 in The Opal Building, ten
kantore van Tackling Law en gemachtigd mr.
N.M. Tackling, ten laste van MEVROUW
BORGRED SCHOTBORG zonder bekende
woon-of verblijfplaats hier te lande
BETEKEND: CONSERVATOIR BESLAG VAN
HET GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN
SINT MAARTEN, beschikking dd. 7e juli 2021.
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PLUMA DI
ORO N.V. voorheen gevestigd te WALTER
NISBETH ROAD # 29, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
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 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan YVES
DESIGNS N.V. voorheen gevestigd te UNION
ROAD # 88, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.12 juli 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GREAT BAY
BROADCASTING COMPANY N.V. DBA GBBC
voorheen gevestigd te WALTER NISBETH
ROAD # 23, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 juni 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TOTAL
PROTECTION N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 46 , COLE BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 juni 2021,
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 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SAMUEL
MOTORS N.V. voorheen gevestigd te UNION
ROAD # 74-A, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 juli 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
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 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RAVI JYOTI
N.V. DBA voorheen gevestigd te W.J.A.
NISBETH ROAD # 65, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.26 juni 2021,
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 08 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan NIEUWE
POST
NEDERLANDSE
ANTILLEN
N.V.
voorheen gevestigd te WALTER NISBETH
ROAD # 33, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 juni 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RYTAMS N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #
113-C , COLE BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 juni 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GLASS SHOP
N.V. voorheen gevestigd te WALTER NISBETH
ROAD # 55, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 juni 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
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 16 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Teolindo Nadal deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PINK IGUANA N.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 69,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.16 juli 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BOUNTY OF
TREASURES N.V. voorheen gevestigd te
WALTER
NISBETH
ROAD
#
41,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 juni 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan OFFSHORE
EXPERIENCE N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 07 , COLE BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan S & H
INDUSTRIES N.V. voorheen gevestigd te
WALTER
NISBETH
ROAD
#
73,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 juni 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 16

Datum: 23 juli 2021
Pagina

| 18

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PLANET
PURE WATER N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 46, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.25 juni 2021,
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 2021,
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 BARTLEY NATRICIA
KARA voorheen wonende te CARNATION
ROAD 23, MARY'S FANCY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 juli 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
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 05 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MEGA YACHT
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD SIMPSON BAY YACHT
CLUB # 68 , COLE BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 juni 2021, 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 2021,
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 CRASTA ALICE voorheen
wonende te CARNATION ROAD #7, CUL DE
SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 juli 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
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 2021,
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 MIRCHANDANI GIRISH
HARISH voorheen wonende te CARNATION
ROAD 5, MARY'S FANCY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 09 juli 2021, 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 2021,
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 BHAMBHANI SANKALP
MOHAN voorheen wonende te CARNATION
ROAD 5, MARY'S FANCY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 juli 2021, 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 12 juli 2021,
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 WRIGHT GARFIELD
RICHARDO voorheen wonende te CATAPULT
DRIVE 47, CUL DE SAC, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 juli 2021, 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 2021,
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 DESIR ARIUS voorheen
wonende te CATAPULT DRIVE 25, CUL DE
SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 juli 2021, 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 2021,
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 PIMENTEL GUERRA
MARCOS A. voorheen wonende te CATAPULT
DRIVE 13, CUL DE SAC, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 09 juli 2021, 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 2021,
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 BINGER NASEIVE
ALMANDO voorheen wonende te CARNATION
ROAD 23, MARY'S FANCY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 juli 2021, 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 2021,
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
COLIN,
MARIE
MISSOULE voorheen wonende te CATAPULT
DRIVE 47, CUL DE SAC, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 juli 2021, 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 2021,
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 LARA LARA MANUEL DE
REGLA voorheen wonende te CATAPULT
DRIVE 31,
CUL DE SAC, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 juli 2021, 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 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SIMPSON SHERON
NOVLETT voorheen wonende te CARNATION
ROAD 23,, MARY'S FANCY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 09 juli 2021, 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 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SYLVESTRE
MARIE DENISE voorheen wonende te UNION
ROAD # 55, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 juli 2021, 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,
Melissa Abraham Rabess,
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 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
RICHARDSON
EMANUEL
DBA
BODY
ACTION voorheen wonende te JASMIN ROAD
# 3, SAUNDERS, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 08 juni 2021, 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 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FUNG, HIU
MON voorheen wonende te UNION ROAD #
62, COLE BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 juli 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
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OPROEPING

OPROEPING

bij exploot van de 20e juli 2021, waarvan
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Mark John Rabess,
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St.
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg, van St. Maarten, wonende op
St.Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th.
Illidge Road #11 op Sint Maarten , gevolg
gevend aan de beschikking van 5e juli 2021 van
de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg
MANUELA
KARIESHTHER
MAYI
RODRIGUEZ, geregistreerd aan het adres
Betty's Estate Road # 16 Apt. B te Betty's Estate
doch wonende aan de Cenovi Straat te San
Pedro de Macoris in de Dominicaanse Republiek,
OPGEROEPEN,
om
op
maandag,
20
september 2021, des voormiddags te 10:50
uur te verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg
op St. Maarten om op de vordering van
RYAN ETIENNE DOUGLAS, wonende aan de
Betty's Estate Road # 16 Apt. B te Betty's Estate
op Sint Maarten
E 65/21 – SXM202100794

Bij exploot dd. 16e juli 2021, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon,
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende
aan de Frontstreet 115 te Philipsburg.
Opgeroepen: Joseph Richardson, zonder
bekende woon-en/of verblijfplaats op St.
Maarten, alhier, aan de om op dinsdag de 26e
oktober 2021 te 08:30 uur voormiddag ter
terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg
op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de
Frontstreet te verschijnen, om de vordering
Alberto Philips, te antwoorden (AR 131/21 –SXM
20210881)

De deurwaarder, Mark John Rabess

OPROEPING
Bij exploot dd. 16e juli 2021, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon,
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende
aan de Frontstreet 115 te Philipsburg.
Opgeroepen: Alexander York, zonder bekende
woon-en/of verblijfplaats op St. Maarten, alhier,
aan de om op dinsdag de 26e oktober 2021
te 08:30 uur voormiddag ter terechtzitting van
het gerecht in eerste aanleg op het eiland
St.Maarten, ten Raadhuize aan de Frontstreet te
verschijnen, om de vordering Alberto Philips, te
antwoorden (AR 131/21 –SXM 20210881)
De deurwaarder Solange M. Apon

De deurwaarder Solange M. Apon

ECHTSCHEIDING
Bij exploot dd. 16e juli 2021, afschrift waarvan
is gelaten aan de Officier van Justitie op St.
Maarten, heb ik, Solange M. Apon, deurwaarder
op St. Maarten, alhier, ten verzoeke van
Sylvanus Leonard Peter, aan Norma JNO
Lewis, wonende op St.Martin BETEKEND, een
beschikking waarbij de echtscheiding tussen
partijen op 12e juli 2021, in het openbaar is
uitgesproken, geschieddende deze betekening
en publicatie ten effecte rechtens en opdat de
geexploiteerde van het een of ander niet
onkundigd blijft .
De deurwaarder Solange M. Apon
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LIQUIDATION
CARIBBEAN-CHINA PEOPLE HARMONIAL
FRIENDSHIP FOUNDATION
(d.b.a CARIB CHINA PEOPLE FOUNDATION)
In liquidation
In a resolution of Board members of
CARIBBEAN-CHINA PEOPLE HARMONIAL
FRIENDSHIP FOUNDATION, convened on
Sint Maarten on June 3rd, 2021, the
following resolutions were passed:
That the foundation having not assets or
liabilities, be liquidated as per June 30th, 2021.
Liquidator
SINT MAARTEN INTERNATIONAL TRUST
COMPANY (SMITCO) N.V.
Frontstreet 5, Suite 5
P.O. Box # 245
Philipsburg,
Sint Maarten
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE
MINISTER VAN TOERISME ECONOMISCHE ZAKEN VERKEER EN
TELECOMMUNICATIE
NR.: 2021/803
In overweging genomen hebbende:

-

-

-

-

dat bij ministeriële beschikking van 16 februari 2016, nr. 2016/252 aan Flydom N.V. een
vergunning is verleend voor het uitvoeren van ongeregeld medische vluchten, luchtvervoer van
personen, goederen en/of post met luchtvaartuigen vanuit Sint Maarten naar bestemming in het
Caribsche gebied, Latijns en Noord Amerika;
het verzoekschrift d.d. 11 januari 2021, van dhr. E Duzant, `Managing Director’, namens de
naamloze vennootschap, Flydom d.b.a. Jetbudget & Unimed Juliana Airways, strekkende tot
verlenging van de aan voornoemde vennootschap verleende vergunning voor het uitvoeren van
ongeregelde medische vluchten, luchtvervoer van personen, goederen en/of post met
luchtvaartuigen vanuit Sint Maarten naar bestemmingen in het Caribische gebied, Latijns en
Noord Amerika;
dat van de vergunning verleend op 7 januari 2016, Nr. 2016/252, op voldoende wijze gebruik
is gemaakt en dat deze vergunning per 7 januari 2021 verlopen is;
dat bij de uitvoering van de vluchten niet gebleken is van gebreken in ernstige mate of
herhaling;
dat geen van de redenen van intrekking als bedoeld in artikel 18 eerste lid, van de
Luchtvaartlandsverordening van toepassing is;
dat de vergunninghouder op 26 februari 2021 een nieuw plan heeft gepresenteerd aan de Sectie
Luchtvaart om een nieuwe type luchtvaartuig bij te voegen in de operaties voor het uitvoeren
van vluchten;
dat de vergunninghouder binnen afzienbare termijn het schriftelijk bedrijfsplan voor het nieuwe
type luchtvaartuig indient bij de Sectie Luchtvaart, ter beoordeling en eventuele wijziging van
de vergunning;
het advies van het Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart zoals omschreven in het
adviesblad van 26 maart 2021.

gelet op:
de artikelen 8 en 19, eerste lid van de Luchtvaartlandsverordening;
de artikelen 2 en 6 van het Landsbesluit geregeld en ongeregeld luchtvervoer;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Aan de op Sint Maarten gevestigde naamloze vennootschap Flydom N.V., verder te noemen
vergunninghouder, wordt de vergunning, zoals laatst verleend bij Ministeriele beschikking van 7 januari
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2016, Nr. 2016/252, inzake het ongeregeld medische vluchten, luchtvervoer van personen, goederen
(cargo) en/of post vanuit Sint Maarten naar de bestemmingen in het Caribische gebied, Latijns en Noord
Amerika verlengd tot 7 januari 2026.
Artikel 2
De verlenging van de vergunning, bedoeld in artikel 1, wordt verleend onder de volgende voorwaarden:
a.

de vergunninghouder moet blijven voldoen aan de criteria van “substantial ownership en
effective control”, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Luchtvaartlandsverordening.

b.

de vergunninghouder overlegt, in geval van wijziging van het aandeelhoudersregister, wijziging
van de Statuten van de vennootschap alsmede elke wijziging in de samenstelling van de directie
van deze, het desbetreffende document waaruit het vorenstaande blijkt aan het Hoofd van de
Dienst Lucht,-en Scheepvaart, verder te noemen het Hoofd, zodat het Hoofd kan nagaan of de
vergunninghouder blijft voldoen aan voornoemde criteria van “substantial ownership en
effective control”.

c.

Uitsluitend de vergunninghouder- met inachtneming van het onder a bepaalde - is gerechtigd
tot het gebruik van de vergunning, zodat de daaruit voortvloeiende rechten niet voor overdracht
vatbaar zijn.

d.

De vergunning (verlenging) wordt verleend voor een periode van vijf jaar.

e.

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie kan, na overleg
met de vergunninghouder, voorschriften geven met betrekking tot de tarieven die zullen gelden
voor de vluchten welke ingevolge deze vergunning worden uitgevoerd.

f.

Met inachtneming van artikel 9 van de Luchtvaartlandsverordening is de vergunninghouder te
allen tijde rechtsgeldig verzekerd tegen schade waarvoor zij wettelijk aansprakelijk kan worden
gesteld, met inbegrip van de risico’s voor de uit te voeren operaties. Vóór de aanvang van de
operatie wordt een kopie van de verzekeringspolis door de vergunninghouder bij het Hoofd
ingediend, alsmede telkens vóór de vervaldatum van de verzekering het nieuw
verzekeringscertificaat. Tussen de vergunninghouder en de verzekeringsmaatschappij moet
worden overeengekomen, dat de verzekeringsovereenkomst niet opgezegd kan worden, zonder
dat het Hoofd hiervan vooraf in kennis is gesteld.

g.

De vergunninghouder zal alle haar door of vanwege de directeur van het postbedrijf te Sint
Maarten aangeboden post en/of postpakketten, mits bestemd voor plaatsen welke zij aandoet
ingevolge deze vergunning, vervoeren, waarvoor de landsoverheid haar een vergoeding zal
betalen, een en ander onder nader door de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer
en Telecommunicatie te bepalen voorwaarden.

h.

De vergunninghouder zal op verzoek van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer
en Telecommunicatie, of door deze aan te wijzen persoon, opsporings- en reddingsdiensten,
alsmede z.g. ambulancetransport tegen uitsluitend vergoeding van kosten, verrichten.

i.

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie is te allen tijde
bevoegd, na overleg met de vergunninghouder, voorschriften vast te stellen ten aanzien van de
frequentie waarmee de ongeregelde diensten zullen moeten of mogen worden onderhouden.

j.

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, kan bij een met
redenen omklede beschikking de vergunninghouder verbieden luchtdiensten te onderhouden op
één of meer aan te wijzen plaatsen of landen.

k.

De vergunninghouder zal op verzoek van het Hoofd, personen belast met het overheidstoezicht
op de burgerluchtvaart, kosteloos vervoeren wanneer zij ter uitoefening van dit toezicht ten
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behoeve van de vergunninghouder een reis moeten ondernemen en tevens de kosten dekken
voor een training of opleiding dat genoten moeten worden ten behoeve van dit toezicht.
l.

De vergunninghouder zal, met inachtneming van door of vanwege het Hoofd te geven richtlijnen,
aan het Hoofd alle gewenste gegevens (statistisch materiaal daaronder inbegrepen) betreffende
de ingevolge deze vergunning uitgevoerde vluchten, kosteloos verstrekken.

m. De vergunninghouder dient, met inachtneming van artikel 6, tweede lid, van de
Luchtvaartlandsverordening, een deugdelijk programma voor het personeel te hebben ter
voorkoming van alcoholmisbruik en drugsgebruik. Onder het personeel zoals bedoeld in de
vorige zin wordt verstaan stuurhut-, cabinepersoneel en grondwerktuigkundigen.
n.

De vergunninghouder zal, met inachtneming van artikel 6, tweede lid, van de
Luchtvaartlandsverordening, een programma ter voorkoming van alcoholmisbruik opstellen en
ter goedkeuring voorleggen aan het Hoofd.

o.

De vergunninghouder zal, met inachtneming van artikel 6, tweede lid, van de
Luchtvaartlandsverordening een programma ter voorkoming van drugsgebruik opstellen en ter
goedkeuring voorleggen aan het Hoofd.

p.

De vergunning wordt ingetrokken indien er sprake is van één van de gevallen bedoeld in artikel
18 van de Luchtvaartlandsverordening.

q.

Voor zover nodig kan deze vergunning, met inachtneming van artikel 20 van de
Luchtvaartlandsverordening, te allen tijde bij een met redenen omklede beschikking worden
gewijzigd.

Artikel 3
De vergunninghouder wordt geacht alle in deze beschikking voorkomende voorwaarden en bepalingen
gaaf en onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard door het enkel gebruik van
de bij artikel 1 verleende vergunning dan wel op enigerlei wijze daaraan c.q. aan deze beschikking één
of meer rechten te ontlenen.
Artikel 4
Het Hoofd of de door hem aan te wijzen ambtenaren is/zijn belast met het toezicht op de naleving van
de in deze beschikking genoemde of alsnog te stellen nieuwe gewijzigde voorwaarden, alsook van de
ingevolge deze beschikking gegeven of te geven voorschriften en instructies.
Artikel 5
Voor het uitvoeren van verkeersvluchten worden in acht genomen het bepaalde in de artikelen 10,
eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening en artikel 113 van het Landsbesluit Toezicht Luchtvaart.
Artikel 6
Deze beschikking wordt in de Landscourant bekendgemaakt. Deze beschikking treedt in werking met
ingang van de datum van dagtekening en werkt terug tot en met 7 januari 2021.
Philipsburg, 12 juli 2021
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer
en Telecommunicatie

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 16

Datum: 23 juli 2021
Pagina

| 27

Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN
May 2021
(millions of NAf.)

Assets

Claims on nonresidents
Gold
Official reserves
Other
Domestic assets

Difference
compared to
31-May-21
30-Apr-21

4,445.1
1,429.7
3,015.4
0.0

110.9
99.6
11.3
0.0

601.1

0.0

Liabilities

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

Domestic liabilities
Currency in circulation

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

Claims on deposit money banks
Current account balances

Claims on other sectors
Other assets

271.9
0.0
271.6
0.4

0.3
0.0
0.3
0.0

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

0.0
0.0

0.0
0.0

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

329.2
329.2

-0.3
-0.3

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

Total assets

5,046.2

110.8

Total liabilities

Difference
compared to
31-May-21
30-Apr-21

315.3
315.3

7.9
7.9

3,389.6

4.7

543.3

4.2

64.3
58.9
3.2
1.7
0.4

-2.7
2.6
-5.3
0.0
0.0

2,489.0
797.6
269.0
1,422.4

34.7
95.7
0.0
-61.0

293.2
232.2
61.0

-31.5
-30.5
-1.0

1,341.3

98.2

5,046.2

110.8

During the month of May 2021, the Bank maintained the percentage of the required reserves at 19.00%.
Nevertheless, the amount of required reserves dropped by NAf.61.0 million due to the lower base
amount1 upon which it is calculated. Furthermore, on the weekly auctions of certificates of deposit (CDs),
the banks only subscribed for the maturing amounts of CDs. As a result, the amount of outstanding CDs
remained unchanged.
Base money2 rose by NAf.99.9 million due to an increase in the current account balances of the
commercial banks (NAf.95.7 million) and currency in circulation (NAf.4.2 million). The increase in the
current account balances was mainly the result of the decrease in the required reserves and the transfers
by the government of Sint Maarten and pension funds from their accounts at the Bank towards their
accounts at the commercial banks. In addition, the transfers from Gi-Ro Settlement Holding (GSH N.V.)
towards Girobank N.V. regarding the winding-up of this institution contributed to the increase in the
current account balances.
Furthermore, the item “Liabilities to non-residents” increased by NAf.7.9 million, mainly due to the
transfer of funds by the commercial banks in Bonaire to their accounts at the Bank. However, the
payments by the Dutch Ministry of Finance towards the public pension fund of Curaçao (APC) and the
public pension fund of Sint Maarten (APS) regarding annuity loans taken over under the debt relief
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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program that are held in the portfolios of these institutions, mitigated the increase in this balance sheet
item.
The net position of the governments at the Bank deteriorated by NAf.2.7 million due to a decrease in
the deposits of Sint Maarten (NAf.5.3 million), moderated by an increase in the deposits of Curaçao
(NAf.2.6 million). The deposits of Sint Maarten dropped mainly because of the transfers to the
commercial banks related to support provided to the most affected groups in society amid the corona
crisis. Interest payments on bonds held by the Dutch State also contributed to the decline in deposits
of the government of Sint Maarten. The deposits of Curaçao increased due to the transfer by the Bank
of collected license fees over the month of April 2021, moderated by interest payments to the Dutch
State. The item “Liabilities to other sectors” decreased by NAf.31.5 million, due mainly to the funds
transferred by GSH N.V. to Girobank N.V.
On the assets side of the balance sheet, the item “Official reserves” increased by NAf.11.3 million,
mainly due to the transactions by the commercial banks in Bonaire and transfers from abroad by pension
funds.
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.99.6 million due to the
higher market value on the balance sheet date compared to the end of April 2021. The increase in the
item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the higher market
value of the gold stock.
Willemstad, July 19, 2021
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
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Ministry of Public Housing, Spatial Planning,
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📍 Soualuiga Road # 1
Pond Island, Great Bay
Sint Maarten

☎ +1 (721) 542 0640
📧 vromi-permits@sintmaartengov.org
🌏 www.sintmaartengov.org

Public Announcement

:
The Following permits have been issued by the Minister of V.R.O.M.I. as per activity description:
Building
Permit no.

BP#164/2020

BP#149/2020

Location of Activities

Certificate of
Admeasurement

LITTLE BAY
CAYHILL
WELGELEGEN DR. #24

C/A 151/1990

COLE BAY
CAPE BAY
MARINA TERRACE #38

Description of
building
activities
Residential

C/A 153/2017

Date Issued

16-Jul-2021

16-Jul-2021
Residential

Hindrance
Permit no.

Applicant

Location of
Activities

Certificate of
Admeasurement

HP.19.14

High Quality
Aggregates

LOWER PRINCESS
QUARTER
DUTCH QUARTER
MADRID RD #62

C/A 507/1900

Description of
Hindrance
Activities
Usage of generator
Usage of a cement
block production
machine.
Storage of
electrical
batteries/small
windturbine

Date
Issued

9-July-2021

Objection/Appeals clause:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objection:
A note of objection can be filed by persons affected by this decision against this
administrative decision, on the basis of article 55 jo 56, first subsection, National Ordinance
on Administrative Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), within six
(6) weeks after the date of sending or issuance of this decision. The note of objection may
be submitted to the same administrative authority that made the administrative decision.
Appeal: Instead of a note of objection, persons affected by this decision, in accordance with
article 7 jo. 16, of the National Ordinance on Administrative Proceedings (Landsverordening
Administratieve Rechtspraak), may appeal this decision at the Court of First Instance St.
Maarten within six (6) weeks after the day of sending or issuance of this decision.
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Overzicht wetgeving
De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig
te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond
van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het
Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de
Landscourant, te weten een overzicht van:
1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van
de Ombudsman nog niet is verstreken;
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en,
3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

1

Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

AB 2021, no. 26

Regeling van de Ministers van
Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie en
van Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid van 03 juli
2021, tot wijziging van artikel 2 van
de Regeling maatregelen
economisch verkeer COVID-19

AB 2021, no. 27

Landsverordening van de 5de juli
2021, tot wijziging van de
Landsverordening begroting 2020 en
de Pensioenregeling politieke
gezagdragers (Landsverordening
begrotingswijziging 2020 inclusief de
wijziging van de Pensioenregeling
politieke gezagdragers)

Datum
bekrachtiging

Datum
bekrachtiging

03 juli 2021

05 juli 2021

Beoogde datum
inwerkingtreding

Datum
inwerkingtreding

03 juli 2021

06 juli 2021 en
werkt, met
uitzondering van
artikelen I, onder C
en D, en II, terug
tot en met 1 januari
2020
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AB 2021, no. 28

Regulation of the Minister of
Tourism, Economic Affairs,
Transportation and
Telecommunication of July 13, 2021
to determine the maximum
wholesale price and maximum retail
prices for petroleum products
(Regulation maximum prices
petroleum products)

13 juli 2021

15 juli 2021

AB 2021, no. 29

Landsverordening, van de 15e juli
2021 tot wijziging van de
Landsverordening Algemene
Rekenkamer, de Landsverordening
Constitutioneel Hof, de
Landsverordening Ombudsman en
de Landsverordening Raad van
Advies in verband met het verhogen
van de leeftijdsgrens voor de leden

15 juli 2021

20 juli 2021

3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

