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AANKONDIGING

A AN K O N D I G I N G

Bij exploot dd. 3de augustus 2017, afschrift
waarvan is gelaten aan de Officier van
Justitie op St. Eustatius, heb ik, Solange M.
APON, deurwaarder voor burgelijke zaken bij
het gerecht in eerste aanleg van St.
Eustatius wonende op St. Maarten, ten
verzoeke van Montclair Derick Blijden, ten
deze gedomicilieerd ten kantore van mr.
Reynolds Groeneveld aan Gregorio Jesus
Blijden & Betsy Blijden, zonder bekende
woon of verblijfplaats binnen of buiten het
Koninkrijk der Nederlanden, BETEKEND, een
grosse van een VONNIS (AR 13/2013) van
het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats
St. Eustatius, van 31 juni 2017, met het
bevel om binnen veertien (14) dagen na
betekening van gemeld vonnis aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Bij exploit van de 25ste juli 2017, heb ik,
Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten,
gevolggevende aan een beschikking van de
E.A. Heer Rechter in het G.E.A., Sint
Maarten,
van
de
14de
juli
2017,
OPGEROEPEN:
RENOLD
SEBASTIAAN
ALLEE, zoon van wijlen Inez Rosalin
ARNAUD, deelgenoot in de nalatenschap van
wijlen mw. Marie Leontine RICHARDSON,
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten, voor de terechtzitting van:
maandag de 27ste november 2017, des
voor/na middags te 14.00 uur, ten
Raadhuize te Phillipsburg, teneinde op de
door: CASPER JONES, gedomicilieerd ter
Griffie op Sint Maarten en op Aruba
ten kantore van de advokaat mr. P.R.C.
Brown, tegen hem ingestelde vordering
te antwoorden.
E.J. No: 131/17

De deurwaarder S.M. APON

De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.

A AN K O N D I G I N G

ECHTSCHEIDING

Bij exploit van de 25ste juli 2017, heb ik,
Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten,
gevolggevende aan een beschikking van de
E.A. Heer Rechter in het G.E.A., Sint
Maarten,
van
de
14de
juli
2017,
OPGEROEPEN: de gezamenlijke erven van
wijlen LOUIS D. RICHARDSON, deelgenoten in de nalatenschap van wijlen mw.
Marie
Leontine
RICHARDSON,
zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten, voor de terecht- zitting van:
maandag de 27ste november 2017, des
voor/na middags te 14.00 uur, ten
Raadhuize te Phillipsburg, teneinde op de
door: CASPER JONES, gedomicilieerd ter
Griffie op Sint Maarten en op Aruba ten
kantore van de advokaat mr. P.R.C. Brown,
tegen
hen
ingestelde
vordering
te
antwoorden. E.J. No: 131/17

Bij exploit van de 25ste juli 2017, heb ik
Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten,
betekend: een rechterlijke beschikking van
het G.E.A. Sint Maarten,van de 12de juni
2017 met bevel om aan de inhoud daarvan
te voldoen en waarbij de echtscheiding is
uitgesproken
tussen:
STEPHEN
WARRINGTON wonende op Sint Maarten &
SHIRLEY ADAMS, zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten. Partijen zijn
op 6 november 1989 op Sint Maarten, in
algehele gemeenschap van goederen met
elkander gehuwd.

De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.

De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 10 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan FAST
FOOD FANTASY N.V. DBA AS SUBWAY
DEVELOPMENT
CARIBBEAN
voorheen
gevestigd te PIGEON ROAD # 17, POINT
BLANCHE,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 07 juli 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 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
CARIBBEN
DATA
SOLUTIONS
N.V
voorheen gevestigd te CACTUS ROAD #13,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 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
EXCLUSIVE SIGNATURE N.V voorheen
gevestigd te SR. PATIENTA ROAD # 17,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 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 20 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
GROENEVELDT LAW OFFICE N.V voorheen
gevestigd te ORANGE GROVE ROAD BLDG
# 18, 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.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 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
MODERN
CONSTRUCTION
COMPANY
LIMITED voorheen gevestigd te SAND
PIPER DRIVE 13 POINTE BLANCHE, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 14
Jan 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 24 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 AVALON
DESIGN & CONSTRUCTION N.V. voorheen
gevestigd te SUCKER GARDEN ROAD # 49,
thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21
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 24 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
DIAMOND
GIRL
BEAUTY
voorheen
gevestigd te UNION ROAD # 139, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
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 25 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 D.M
CONSULTANT- N.V voorheen gevestigd te
UNION ROAD # 137, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
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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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 RAPID
EXPLORER (ST. MAARTEN) N.V voorheen
gevestigd te JUANCHO YRAUSQUIN BLVD
#26, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 14
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 18 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
GOLDEN CHEF N.V voorheen gevestigd te
FRONTSTREET # 4, 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.

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

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 RGM
ST.MAARTEN N.V voorheen gevestigd te
P.O.BOX 195 , PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
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 25 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 AU
TEMPS DES FLEURS II N.V voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD # 68, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21
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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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 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
SWAPNA N.V voorheen gevestigd te
FRONTSTREET #16-1, 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 18 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 FIVE BY
FIVE
N.V
voorheen
gevestigd
te
FRONTSTREET # 74, 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.

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

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 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
COMFORT ENGINEERING N.V voorheen
gevestigd te UNION ROAD # 125, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
juni 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 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
SELVENA N.V, SPARTACO RESTAURANT
voorheen gevestigd te P.O BOX #195,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 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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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 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 TAJ N.V
voorheen gevestigd te FRONTSTREET 74,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 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 18 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
WINNOVER N.V. voorheen gevestigd te
FRONTSTREET # 20, 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.

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

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 Juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan AMS
UNDERWATER
CONTRACTORS
N.V
voorheen gevestigd te FRONT STREET
DIAMOND PLAZA # 1, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
Juli 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 11 Juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan TA-BOU
N.V voorheen gevestigd te FRONTSTREET
# 37, 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.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
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 18 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
BLANCHARD GEB WILLIAM ELIANE
voorheen gevestigd te FRONT STREET #
103, 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 18 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 TALMA
INTERNATIONAL N.V voorheen gevestigd
te FRONTSTREET # 105, 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.

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

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 Juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
GAPELMAR IMPORT AND EXPORT N.V
voorheen gevestigd
te GROUNDDOVE
ROAD # 8 POINT BLANCHE, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 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, Casper Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan STUDIO
ACHT
(ST.MAARTEN)
B.V
voorheen
gevestigd te TRUMPET SHELL DRIVE # 4,
DAWN BEACH, 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,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 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 STEP BY
STEP FASHION N.V. voorheen gevestigd te
FRONTSTREET # 108, 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 18 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
BELJOUIR CONSTRUCTION N.V. voorheen
gevestigd te CANNON BALL TREE DRIVE #
3, COLE BAY, 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,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 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 L.D.W.
HOLDING L.T.D voorheen gevestigd te
FRONTSTREET # 42, 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 17 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
ASOCIATION
DE
DOMINICANOS
UNIDOS voorheen gevestigd te A.TH.
ILLIDGE ROAD 80820, LPQ, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 7 juli 2017, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 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
INNERSTONE
CORPORATION
N.V
voorheen gevestigd te ST. PETERS ROAD #
11, ST. PETERS, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 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 18 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
COMFORT ZONE CLEANING N.V voorheen
gevestigd
te
FLAMBOYANT
#
32,
SAUNDERS,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 Juli 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 17 Juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan E-TECH
YACHTING N.V voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD #68 UNIT C-26, COLE
BAY, 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 17 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 LAND &
MARINE
MAINTENACE
REPAIR
N.V
voorheen
gevestigd
te
INDUSTRIAL
CENTER COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 8 juni 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2017, nummer 17

Datum: 18 augustus 2017
Pagina

| 11

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 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
ROADRUNNER
MANGEMENT
(ST.MAARTEN) N.V voorheen gevestigd te
P.O BOX 195, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 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 20 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
ROLLING SYSTEM N.V voorheen gevestigd
te BUSHROAD # 70-A, CUL DE SAC, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
Juli 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 17 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 SARIN
N.V
voorheen
gevestigd
te
JOBCO
WAREHOUSE 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 24 Juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, David Antointe
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan JOAVIR
ENTERPRISES N.V voorheen gevestigd te
RHINE ROAD #9 CUPECOY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 Juli 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antointe,
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 20 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 RILOPO
N.V voorheen gevestigd te BACK STREET #
113, , PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 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 20 Juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan ST.
MARTIN RENTALS AND MANGEMENT N.V
voorheen gevestigd te P.O BOX 778,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 Juli 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 Juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, David Antointe
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan JVP
ENTERPRISES N.V voorheen gevestigd te
JORDAN RD #12 CUPECOY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 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 24 Juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, David Antointe
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan ISLE
D'IVOIRE N.V voorheen gevestigd te
RHINE ROAD # 5, LOW LANDS, 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,
David Antointe,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antointe,
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 20 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
CALYMOUN N.V voorheen gevestigd te
FRONTSTREET # 5, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
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 20 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
IMMOBILAIRE ONE PRIVATE, FUND
FOUNDATION
voorheen
gevestigd
te
FRONTSTREET
5,
SUITE
4,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 Juli 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 Juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, David Antointe
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
FRANCMAR
GARAGE
N.V
voorheen
gevestigd te ORANGE GROVE # 3 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 25 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 SAMICO
CONSTRUCTION N.V voorheen gevestigd te
WALTER
NISBETH
ROAD
#
16
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 Juli 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antointe,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 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 A
TASCA N.V voorheen gevestigd te UNION
ROAD 155, COLE BAY, 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 20 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 AON
SINT MAARTEN N.V voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD 46, COLEBAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 7
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 25 Juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan LA
BAGUETTE N.V voorheen gevestigd te
FRONTSTREET # 24, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
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 26 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 RUHANI
ENTERPRISES N.V voorheen gevestigd te
FRONTSTREET # 49, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25
Juli 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 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
MONTORA
ARCHITECTURALS
N.V
voorheen gevestigd te TOUCH ME NOT
ROAD #1-AB, MARY'S FANCY, 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 20 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 IT'S OK
FASHION N.V voorheen gevestigd te
BACKSTREET # 66, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
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 25 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
RASTAPASTA N.V voorheen gevestigd te
FRONTSTREET
#
16,
UNIT
E,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 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 25 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 R AND
B ENTERPRISES N.V voorheen gevestigd te
A.TH. ILLIDGE ROAD Z/N, LPQ, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
Juli 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 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 R.S.
GRACE
N.V
voorheen
gevestigd
te
BACKSTREET # 66, 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 20 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
QUEEN'S MANAGEMENT N.V. voorheen
gevestigd te , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 3 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 25 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
REGGIE'S GENERAL DELIVERIES N.V
voorheen gevestigd te A.TH.ILLIDGE ROAD
34 UNIT 4 LPQ, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 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 25 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
PALACIOS JEWELRY REPAIR SHOP N.V
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 53
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 Juli 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 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
CENATUS, GILBERT voorheen wonende te
ORGAN
PIPE
CACTUS
ROAD
8,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 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 21 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
CARTER,
LEVARE
GEORGE
voorheen
wonende te PRICKLE PEAR ROAD Z/N,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 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 18 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
BLANCHARD GEB WILLIAM ELIANE
voorheen wonende te FRONT STREET #
103, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 Juli 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 27 Juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
MAHTANI,
RAMESH
GOBINDRAM
voorheen wonende te LILY ROAD # 33,
SAUNDERS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 25 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,
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 24 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
CHAMBERS, ERIC ANTHONY voorheen
wonende te SUCKERGARDEN ROAD 14C,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 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 24 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
CASSELL, NICHOLSON voorheen wonende
te
SUCKERGARDEN
ROAD
#31-C,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 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 20 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 RUAN,
AKEEM voorheen wonende te JUANCHO
YRASQUIN BLVD 15, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
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 20 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
ROBINSON-LEDFORD,
CORINE
JOAN
voorheen wonende te BACKSTREET # 115,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 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 24 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 REDAN,
MARCELINO
EFRAIME
E.
voorheen
wonende te RUBBER TREE DRIVE # 25
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 14 Jan 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 24 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 CARTI,
JAMES MARTIN voorheen wonende te VINE
CACTUS ROAD # 32, SUCKER GARDEN,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
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 20 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 WOMG
YUN, SIU CHUEN voorheen wonende te
MARIANNE'S ESTATE DRIVE #19, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10
juli 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 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
CHARLES, DAVIDSON voorheen wonende
te UNION ROAD # 63, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
juni 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 24 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
PADILLA-RODRIGUEZ
ORLANDO
voorheen wonende te GROUND DOVE
ROAD # 2, POINT BLANCHE, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 14
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 24 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
GORDON MARCIA ADONNA voorheen
wonende te CHARITY DRIVE # 35 CUL DE
SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 21 Juli 2017, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 Juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan GUMBS,
DANIEL SYLBAIN GILBERT voorheen
wonende te CASTUS ROAD # 26, SUCKER
GARDEN ROAD #26, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 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 20 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
ROOFLINE INSTALATIONS N.V voorheen
gevestigd te ORANGE GROVE ROAD # 5-B,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 juli 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2017, nummer 17

Datum: 18 augustus 2017
Pagina

| 21

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 27 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan JB
DISTRIBUTING N.V. voorheen gevestigd te
MONTEVIDEO ROAD # 9, UNION FARM,
thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26
juli 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 27 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
RAYMOND & SOLOMAN INDUSTRY N.V.,
voorheen gevestigd te SUCKER-GARDEN
ROAD #68 ST.MAARTEN, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 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 25 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 SSBSHARMA DUTY FREE N.V., voorheen
gevestigd te QUIN DRIVE # 1 ORANGE
GROVE , COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 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 25 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
UNIVERSAL WELDING N.V., voorheen
gevestigd te DIAMOND ESTATE # 2, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
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 27 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan PEMOL
ENTRISES N.V., voorheen gevestigd te
SUCKER-GARDEN
ROAD
#79,
thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
juli 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 27 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
REKHASURESH LAL WANI N.V., voorheen
gevestigd te FRONT STREET #69 B
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 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 25 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
SAFETAN DISTRIBUTION N.V., voorheen
gevestigd te PERIDOT STREET # 6 A COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
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 25 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
DOLLHOUSE N.V., voorheen gevestigd te
PERIDOT
ROAD
3A,
BILLY
FOLLY
PELICAN KEY ,, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 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 03
augustus 2017, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Lionel
Scott deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
VANTE, ST. VICTOR , voorheen gevestigd
te OAK TREE DRIVE 12-J LAGOON ,COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
AUGUST 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 25 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan RENE
CAFFE N.V., LA PLAGE, HOTEL , voorheen
gevestigd te ISLANDER LA PLAGE, MAHO
REEF ST.MAARTEN, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 august 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Lionel Scott,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 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
LACONM MANAGENT N.V., MAHO PLAZA
1ST FLOOR , voorheen gevestigd te MAHO
PLAZA #24 MAHO, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 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 26 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
KASSAB, BRISBANE & ASSOCIATES
voorheen gevestigd te JOBCO PLAZA # 2
WELLINGTON RD.
COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25
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 25 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
RECAMAON N.V., DBA AS C/O LAURENSZ
ADMIN & CONS., voorheen gevestigd te
PERIDOT ROAD #7 PELICAN KEY ST.
MAARTEN,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 august 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 25 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
RENTRAP INSURANCE N.V voorheen
gevestigd te UNION ROAD #133 COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
august 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 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 LATINO
FASHION N.V., voorheen gevestigd te
RHINE ROAD #48 MAHO, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 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 26 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 JAIYA
BAR AND RESTAURANT N.V., DBA AS
KUSH BAR AND RESTAURANT, voorheen
gevestigd te RHINE ROAD #130 LOW
LANDS,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 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 25 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan REALLY
WORD
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. 24 august 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 25 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan 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. 24 august 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 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
AGROMONTE & CORDERO N.V., voorheen
gevestigd te SMOKED TREE DRIVE #2
ORANGE GROVE COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 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 26 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 BABY
BUBBLES N.V., voorheen gevestigd te
ORANGE GROVE RD # 12, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 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 25 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan REAL
KITCHEN N.V. voorheen gevestigd te
GOLDEN RAIN TREE DRIVE #3 COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
august 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 25 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan RAZAN
ENTERPRISES N.V., DBA
AS UNIQUE
HAIR & BEAUTY ACCESSORIES, voorheen
gevestigd te UNION ROAD #125 COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
juli 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 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
THOMAS , DENIS ROMAIN ARCHITC
TURE, voorheen gevestigd te QUILLETOR
DRIVE
#25
,
LOWER
PRINCES
QUARTERS 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 26 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 B. M .S
.N .V .[BENSCHOP MULIPLE SERVICES0],
voorheen gevestigd te TRUMPET SHELL
ROAD 3 OYSTER POND, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 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,
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 25 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
RAINBOW
FARM
PRODUCTS
N.V.,
voorheen gevestigd te WELLINGTON ROAD
2, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
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 25 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan RADA
ENTERPRISES N.V., voorheen gevestigd te
RHINE ROAD #44 LOW LANDS, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
of
elders,
een
dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
juli 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 27 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan DIMARKETING
N.V.,
DBA
AS
C/O
PRICEWATERHOUSECOOPERS, voorheen
gevestigd te EMMAPLEIN BUILDING, P.O .
BOX 195 PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 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 29 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 THE
BUSINESS GROUP OF ST. MAARTEN N.V.,
voorheen gevestigd te KING HELMET ROAD
#9 OYSTER POND, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders,
een
dwangschrift
betekend,
welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 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 27 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
DOMINIQUE,
GENIEUR
,
voorheen
wonende te MARIUS DE PREE # 71,
NAZARETH, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 26 juli 2017, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 27 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
RONDEI, HUGO LOUIS DBA AS ELOUISE
CONSTRUCTION, voorheen wonende te
MONTEVIDEO ROAD # 67, UNION FARM,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
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 25 juli
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
RABESS, MARK , voorheen wonende te
EVERGREEN TREE ROAD 1, ORANGE
GROVE, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 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 26 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 ZHANG,
JUN , voorheen wonende te OYSTER POND
ROAD 1, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 24 juli 2017, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 03 august
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Lionel Scott
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan VANTE,
ST. VICTOR , voorheen wonende te OAK
TREE DRIVE 12-J LAGOON, COLE BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
AUGUST 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 24 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
THOMAS , DENIS ROMAIN ARCHITC
TURE, voorheen wonende te QUILLET OR
DRIVE
#
25
,
LOWER
PRINCES
QUARTERS, 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,
Lionel Scott,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 26 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
RODRIGUEZ
GARCIA,
FRANCISCA
ANTONIA, voorheen wonende te SUCKER
GARDEN ROAD # 49, SUCKERGARDEN,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
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,
O' Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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NOTICE OF MEETING OF STOCKHOLDERS
TO BE HELD ON WEDNESDAY THE 6TH OF SEPTEMBER 2017

To the stockholders of:
RESORT OF THE WORLD N.V.
NOTICE is hereby given that, by order of the Chairman of the Board pursuant to the provisions of
the Articles of Incorporation, a meeting of shareholders of Resort of the World N.V., has been
called to be held at Sonesta Maho Beach Resort and Casino, Maho Bay, Sint Maarten, on
Wednesday the 6th of September 2017 at 1pm for the purpose of:
1. Discussing and approving the financing of Resort of the World N.V. and its subsidiary Maho
Hotel Operations B.V., including a guarantee and/or collateral.
2. Transacting such other business as may properly be brought before the meeting or any
adjournments thereof.
Management will not solicit proxies from Stockholders for the Meeting. Only Stockholders of record
at the close of business on September 5th, 2017 are entitled to vote at the Meeting.
Relevant documentation regarding the above is available for shareholders’ at the office address of
Resort of the World N.V.

By order of the Chairman
Jerome M. Weinberg
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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
Nummer
Afkondigingsblad

AB 2017, no. 31

2
Nummer
Afkondigingsblad

AB 2017, no. 30

Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen
Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Beoogde datum
inwerkingtreding

Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 25 juli 2017 tot
wijziging van het Landsbesluit
Nationale UNESCO Commissie Sint
Maarten in verband met het
uitbreiden van het aantal leden in de
commissie, het verhogen van de
vergoeding voor het bijwonen van
vergaderingen, alsmede het regelen
van de benoeming, schorsing en
ontslag van de leden

1 augustus 2017

13 september 2017

In werking getreden wettelijke regelingen
Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

Ministeriële regeling van de 26 juni
2017 van de Minister van Algemene
Zaken,
houdende
beperkende
maatregelen tegen bepaalde staten,
gebieden, individuele personen,
groepen
en
organisaties
(Sanctielandsregeling)

26 juni 2017

8 augustus 2017
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Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten
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Citeertitel
-

Datum
bekrachtiging
-

