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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking gewezen op 13 januari
2017, door de E.A. heer Rechter bij het
Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats St.
Maarten, tussen, Saskia Latoya York en
Alberto Batista, is uitgesproken de
echtscheiding tussen partijen
voornoemd.(E 20/16)
De deurwaarder,

OPROEPING
Bij exploot dd. 5 januari 2017, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Solange M. APON,
deurwaarder op St. Maarten, alhier.
Opgeroepen: Harold Alberger Tucker Jr.,
zonder bekende woon of verblijfplaats, aan
de om op maandag de 10 april 2017 te
09:00 uur voormiddag ter terechtzitting van
het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten,

S.M. APON
ten Raadhuize aan de Frontstreet # 58 te
Philipsburg alhier te verschijnen, voor de
behandeling van vorenbedoelde zaak Irma
Mercedes Busby, (E 117/16)
De deurwaarder S.M. APON

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

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

Aanleveren mededelingen:
- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org
- of op het adres van de uitgever op een
digitaal medium.
Aanleveren uiterlijk dinsdag 31 januari a.s.
voor 12.00 uur ’s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)
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AANKONDIGING:
A A N K O N D I G I N G:
Bij exploit van de 9de november 2016,
waarvan een afschrift is gelaten
aan de Officier van Justitie op Sint Maarten,
heb ik, Ervin A. Arrindell,
deurwaarder bij het Gerecht op Sint Maarten,
ten verzoeke van:
MARIE RAYMANTE MICHELINE ALEXIS
CHARLESBARTHELEMY & PATRICIA NANCY
BUNTIN, wonende op
Sint Maarten aan de gezamenlijke
erfgenamen van: LOUIS NAPOLEON
ILLIDGE & JOAN CARMEN ILLIDGE
(gehuwd geweest THOMAS),
zonder bekende woon-en of verblijfplaats op
Sint Maarten, betekend de
grosse van een vonnis dd. 18 oktober 2016,
door het G.E.A. van Sint
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell
aflevering voor:
E.A. Arrindell
Anise Drive # 8
Tel: 54-29968
Cell: 55-97315
SXM
A A N K O N D I G I N G:
Bij exploit van de 17de oktober 2016, 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 12de oktober
2016, OPGEROEPEN:
CARAVANSERAI A-S2 LLC, zonder
bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten, voor de
terechtzitting van:
dinsdag de 21ste februari 2017, des
voor/na middags te 08.30 uur,
ten Raadhuize te Phillipsburg, ten einde op
de door: ALEGRIA
OPERATIONS N.V., gedomicilieerd op Sint
Maarten in de Vineyard
Building, ten kantore van de advokaten mr.
C. Rutte & mr. E.R. de
Vries, tegen haar ingestelde vordering te
antwoorden.
A.R. No: 127/16
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.

Bij exploit van de 17de oktober 2016, 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 13de oktober
2016, OPGEROEPEN:
ANCASTER FINANCIAL LIMITED, zonder
bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten, voor de
terechtzitting van:
dinsdag de 21ste februari 2017, des
voor/na middags te 08.30 uur,
ten Raadhuize te Phillipsburg, ten einde op
de door: ALEGRIA
OPERATIONS N.V., gedomicilieerd op Sint
Maarten in de Vineyard
Building, ten kantore van de advokaten mr.
C. Rutte & mr. E.R. de
Vries, tegen haar ingestelde vordering te
antwoorden.
A.R. No: 124/16
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.
A A N K O N D I G I N G:
Bij exploit van de 17de oktober 2016, 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 12de oktober
2016, OPGEROEPEN:
LOUISIANA HOLDINGS INC., zonder
bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten, voor de
terechtzitting van:
dinsdag de 21ste februari 2017, des
voor/na middags te 08.30 uur,
ten Raadhuize te Phillipsburg, ten einde op
de door: ALEGRIA
OPERATIONS N.V., gedomicilieerd op Sint
Maarten in de Vineyard
Building, ten kantore van de advokaten mr.
C. Rutte & mr. E.R. de
Vries, tegen haar ingestelde vordering te
antwoorden.
A.R. No: 121/16
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.
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A A N K O N D I G I N G:

A A N K O N D I G I N G:

Bij exploit van de 17de oktober 2016, 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 12e oktober
2016, OPGEROEPEN:
CARAVANSERAI A-401 LLC, zonder
bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten, voor de
terechtzitting van:
dinsdag de 21ste februari 2017, des
voor/na middags te 08.30 uur,
ten Raadhuize te Phillipsburg, ten einde op
de door: ALEGRIA
OPERATIONS N.V., gedomicilieerd op Sint
Maarten in de Vineyard
Building, ten kantore van de advokaten mr.
C. Rutte & mr. E.R. de
Vries, tegen haar ingestelde vordering te
antwoorden.
A.R. No: 126/16

Bij exploit van de 18de oktober 2016, 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 12de oktober
2016, OPGEROEPEN:
MARK JOSEPH DUMAS & CHERYL
DUMAS-YOUNG,
echtelieden, zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten,
voor de terechtzitting van: dinsdag de 21ste
februari 2017, des voor/na
middags te 08.30 uur, ten Raadhuize te
Phillipsburg, ten einde op
de door: ALEGRIA OPERATIONS N.V.,
gedomicilieerd op Sint
Maarten in de Vineyard Building, ten kantore
van de advokaten mr. C,
Rutte & mr. E.R. de Vries, tegen hen
ingestelde vordering te antwoorden.
A.R. No: 133/16

De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.

De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.

A A N K O N D I G I N G:

A A N K O N D I G I N G:

Bij exploit van de 17de oktober 2016, 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 12e oktober
2016, OPGEROEPEN:
LION LOUP LIMITED, zonder bekende
woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten, voor de
terechtzitting van:
dinsdag de 21ste februari 2017, des
voor/na middags te 08.30 uur,
ten Raadhuize te Phillipsburg, ten einde op
de door: ALEGRIA
OPERATIONS N.V., gedomicilieerd op Sint
Maarten in de Vineyard
Building, ten kantore van de advokaten mr.
C. Rutte & mr. E.R. de
Vries, tegen haar ingestelde vordering te
antwoorden.
A.R. No: 125/16

Bij exploit van de 18de oktober 2016, 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 13de oktober
2016, OPGEROEPEN:
JAMES THOMAS ARNONE & JO-ANN
TERNYIK ARNONE,
echtelieden, zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten,
voor de terechtzitting van: dinsdag de 21ste
februari 2017, des voor/na
middags te 08.30 uur, ten Raadhuize te
Phillipsburg, ten einde op
de door: ALEGRIA OPERATIONS N.V.,
gedomicilieerd op Sint
Maarten in de Vineyard Building, ten kantore
van de advokaten mr. C,
Rutte & mr. E.R. de Vries, tegen hen
ingestelde vordering te antwoorden.
A.R. No: 132/16

De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.

De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.
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A A N K O N D I G I N G:
A A N K O N D I G I N G:
Bij exploit van de 18de oktober 2016, 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 13de oktober
2016, OPGEROEPEN:
KK HOLDING CORPORATION, zonder
bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten, voor de
terechtzitting van:
dinsdag de 21ste februari 2017, des
voor/na middags te 08.30 uur,
ten Raadhuize te Phillipsburg, ten einde op
de door: ALEGRIA
OPERATIONS N.V., gedomicilieerd op Sint
Maarten in de
Vineyard Building, ten kantore van de
advokaten mr. C. Rutte & mr.
E.R. de Vries, tegen haar ingestelde
vordering te antwoorden.
A.R. No: 130/16
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.

Bij exploit van de 18de oktober 2016, 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 12de oktober
2016, OPGEROEPEN:
LILIA PEISAKHOV, zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint
Maarten, voor de terechtzitting van: dinsdag
de 21ste februari 2017,
des voor/na middags te 08.30 uur, ten
Raadhuize te Phillipsburg,
ten einde op de door: ALEGRIA
OPERATIONS N.V., gedomicilieerd
op Sint Maarten in de Vineyard Building, ten
kantore van de advokaten
mr. C. Rutte & mr. E.R. de Vries, tegen haar
ingestelde vordering te antwoorden.
A.R. No: 129/16
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.
A A N K O N D I G I N G:

A A N K O N D I G I N G:
Bij exploit van de 18de oktober 2016, 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 12de oktober
2016, OPGEROEPEN:
ISAAK KELBERG, zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint
Maarten, voor de terechtzitting van: dinsdag
de 21ste februari 2017,
des voor/na middags te 08.30 uur, ten
Raadhuize te Phillipsburg,
ten einde op de door: ALEGRIA
OPERATIONS N.V., gedomicilieerd
op Sint Maarten in de Vineyard Building, ten
kantore van de advokaten
mr. C. Rutte & mr. E.R. de Vries, tegen hem
ingestelde vordering te antwoorden.
A.R. No: 129/16
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.

Bij exploit van de 24ste oktober 2016, 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 oktober
2016, OPGEROEPEN:
De gezamenlijke erfgenamen van wijlen
WILLIAM HENRY
HUGHES & de belanghebbenden van de
percelen grond gelegen
op Sint Maarten en bekend als A.T.
ILLIDGE ROAD # 47,
nader ook omschreven in de openbare
register in C 7-24 en C
16-22, zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten, voor de
terechtzitting van: dinsdag de 7de februari
2017, des voor /na middags te 08.30
uur, ten Raadhuize te Phillipsburg, ten einde
op de door: MICHAEL GREGORY SPROTT,
gedomicilieerd op Sint Maarten in de
Soualiga Building, ten kantore van de
advokaat mr. R.F. Gibson Jr., tegen hen
ingestelde vordering te antwoorden.
A.R. No: 115/16
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.
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De deurwaarder S.M. APON
De deurwaarder, Mark John Rabess
Gerechtsdeurwaarder
W. G. Buncamper Road # 4 Unit 1
Philipsburg
St.Maarten\
Tel./Fax. 54 22146
Cel. 5207728

Tropical Dreams Private Foundation
In Liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van het Bestuurder van de
Stichting Particulier Fonds is besloten
de stichting per 31 December 2016 te
Ontbinden

deurwaarder.rabess@gmail.com

De Vereffennaar

St. Maarten, January 13, 2017
Oproeping
bij exploot van de 17e zeventiende
november 2016, waarvan afschrift is gelaten
aan de Offi-cier van Justitie op St.Maarten,
heb ik, Mark John Rabess,
gerechtsdeurwaarder voor burgerlij-ke 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 W.G. Buncamper Road # 4 unit 1 te
Philipsburg , ge-volggevend aan de
beschikking van 20e oktober 2016 van de E.
A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg ,
GERALDINE RACHELE BOSTON zonder
bekende woon of verblijfplaats binnen en
buiten St. Maarten
OPGEROEPEN, om op maandag, 13 februari
2017, des voormiddags te 09:00 uur te verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op
St.Maarten om op de vordering van
DE HEER REVERY NICHOLAS BOOTHE
WALLACE, wonende op Sint Maarten aan de
Freeport Drive 9, te Middle Region op Sint
Maarten

Old Rock Private Fund Foundation
In Liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van het Bestuurder van de
Stichting Particulier Fonds is besloten
de stichting per 31 December 2016 te
ontbinden
De Vereffennaar
Brawn Private Fund Foundation
In Liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van het Bestuurder van de
Stichting Particulier Fonds is besloten
de stichting per 2 augustus 2016 te
ontbinden
De Vereffennaar

KIDS LIGHTHOUSE FOUNDATION
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten

De deurwaarder, Mark John Rabess
OPROEPING
Bij exploot dd. 16 januari 2017, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Solange M. APON,
deurwaarder op St. Maarten, alhier.
Opgeroepen: De Erfgenamen van wijlen
Hemchani Ben Tahar Zegnani, zonder
bekende woon of verblijfplaats, aan de om op
vrijdag de 20 januari 2017 te 08:30 uur
voormiddag ter terechtzitting van het gerecht
in eerste aanleg op St. Maarten, ten
Raadhuize aan de Frontstreet # 58 te
Philipsburg alhier te verschijnen, voor de
behandeling van vorenbedoelde zaak Peter
Carolus Jaspers, (KG 151/16)

Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is
besloten de vennootschap per 16 november
2016 te ontbinden.
De Vereffenaar
ANNOUNCEMENT
By decision EJ N˚ 208/2016 dated November
28th, 2016 of the Court of First Instance St.
Maarten, Ms. Satiavati Gobin, residing on
Sint Maarten and represented by mr. Nerissa
de la Rosa, has been appointed as trustee of
Mr. Sukwah Sanchara, born on the December
5th, 1952, Georgetown, Guyana.
On behalf of the trustee,
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Nerissa de la Rosa, LL.M.
Attorney at Law
Duncan & Brandon Attorneys at Law

W.G. Buncamper Road # 4 Unit 1
Philipsburg
St. Maarten
Tel/Fax: 721-542-2146
Cell: 721-520-7728 / 721-526-8146
deurwaarder.rabess@gmail.com

De deurwaarder, Mark John Rabess
Gerechtdeurwaarders
W.G. Buncamper Road # 4 Unit 1
Philipsburg
St. Maarten
Tel/Fax: 721-542-2146
Cell: 721-520-7728 / 721-526-8146
deurwaarder.rabess@gmail.com
Gerechtsdeurwaarder
St. Maarten, January 13th, 2017
ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Sint Maarten van 7e Zevende
november 2016, is de echtscheiding uit
gesproken tussen HIPOLITO RODRIGUEZ
TRINIDAD wonende op Sint Maarten en
JANNY ESTELA GUERRERO CEDENO,
wonende aan de Brine Drive 10, op Sint
Maarten. Partijen zijn met elkander gehuwd
op 29 augustus 2005 op St. Maarten.
De deurwaarder,
Mark John Rabess

St. Maarten, January 13th, 2017
ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Sint Maarten van 13e dertiende
juni 2016, is de echtscheiding uit gesproken
tussen MARLENE RABEAU wonende op Sint
Maarten en JOREL ALEXANDRE, wonende aan
de Staghorn Coral Road 3, te Beacon Hill op
Sint Maarten. Partijen zijn met elkander
gehuwd op 11 augustus 1993 op Port-auPrince.
De deurwaarder,
Mark John Rabess

Privateers N.V.
In Liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van de aandeelhouders gedateerd
23 december 2016 van de naamloze
vennootschap is besloten de vennootschap
per 31 December 2016 te ontbinden

De deurwaarder, Mark John Rabess
De Vereffennaar
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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 29
november 2016, 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
MOVING ON TRANSPORT N.V. DBA AS BULLS
TRANSPORT voorheen wonende te
ZAGERSGUT ROAD # 26, ZAGERSGUT, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
november 2016, 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
AANKONDIGINGf
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 30
november 2016, 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
L.C.H.P ENTERPRISES N.V. DBA AS L.C.H.P
ENTERPRISES N.V voorheen wonende te
FREEPORT PLAZA 1 A+B, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
februari 2014, 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, 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
SHAJEL N.V. DBA AS SHAJEL N.V. voorheen
wonende te UPPER PRINCE'S QUARTER ROAD
# 31, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 24 november 2016, 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 30
november 2016, 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
LOUNESS N.V. DBA AS ITALIAN SHOES
voorheen wonende te OLD STREET # 111,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 february 2014,
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
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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 29
november 2016, 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
IMCARIDOM N.V. voorheen wonende te
ORGAN PIPE CACTUS ROAD # 20,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 november 2016,
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
november 2016, 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
HOPPER, PATRICK JOSEPH voorheen
wonende te TABAGO HOUSE 42 33
MAHOGANY RUN, ST. THOMAS, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
november 2016, 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
AANKONDIGING

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 30
november 2016, 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
INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP DBA
AS INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP
voorheen wonende te AMSTERDAM
SHOPPING CENTER UNIT # 84, MADAME
ESTATE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 03 november 2016, 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 30
november 2016, 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
WOW DÉCOR N.V. DBA AS WOW DÉCOR N.V.
voorheen wonende te AMSTERDAM
SHOPPING CENTER UNIT # 40, MADAME
ESTATE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 03 november 2016, 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
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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 29
november 2016, 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
BARDLY N.V. DBA AS CITRUS voorheen
wonende te RHINE ROAD # 44, LOWLANDS,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15
november 2016, 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
november 2016, 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
GOLD CHEST ENTERPRISES N.V DBA AS
GOLD CHEST ENTERPRISES N.V. voorheen
wonende te A.TH ILLIDGE ROAD # 14,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
november 2016, 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,
Lionel Scott,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, O'Brien
Gumbs deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
PETERSON-MINAYA FIGUEREO, ESTHER
voorheen wonende te PUMPKIN DRIVE # 8,
REWARD, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 14 november 2016, 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
november 2016, 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
OSPAZ HARDWARE N.V. DBA AS C/O TUIT
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT voorheen
wonende te A TH ILLIDGE ROAD # 19,, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
november 2016, 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,
Lionel Scott,
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 29
november 2016, 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
BEAUTY CONCEPT N.V. DBA AS NEWLINE
SLIMMING CENTER voorheen wonende te
TAMARIND PLAZA UNION ROAD UNIT H-133,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
november 2016, 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
november 2016, 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
HFS GROUP N.V. voorheen wonende te
CABBAGE PALM DRIVE # 26, ORANGE
GROVE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 29 november 2016, 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 30
november 2016, 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
ELIMAR ENTERPRISES N.V. DBA AS X-PRESS
COURIER SERVICES/ MARVEL SERVICES
voorheen wonende te A. TH ILLIDGE ROAD
UNIT B 26, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 17 november 2016, 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
november 2016, 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
ETZOG N.V. P/A CORNELIUS BOUMAN KPMG
MEYBURG EN LO DBA P/A CORNELIUS
BOUMAN KPMG MEYBURG EN LO voorheen
wonende te VAN GOGH STRAAT 4 UNIT 1,
MADAME ESTATE, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 november 2016,
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,
Lionel Scott,
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 29
november 2016, 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
GLORIA BAR & RESTAURANT N.V. DBA AS
BARZIL CAFÉ voorheen wonende te RHINE
ROAD MAHO PLAZA 43/44, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15
november 2016, 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 17
november 2016, 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
HEAM N.V. C/O KPMG BUSINESS SUPPORT
DBA AS KPMG BUSINESS SUPPORT voorheen
wonende te VAN GOGH STRAAT 4 UNIT 1,
MADAME ESTATE, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 november 2016,
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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, 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 TROPICAL WORLD OF ST. MAARTEN
N.V.DBA AS TROPICAL WORLD OF ST.
MAARTEN N.V voorheen wonende te ORANGE
GROVE CENTER # 9, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 november 2016,
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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
december 2016, 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
ISTANBUL-ORIENT MOON N.V DBA AS
ISTANBUL-ORIENT MOON N.V. voorheen
wonende te FRONT STREET # 45,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 novemeber 2016,
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
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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 29
november 2016, 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 WILD WORLD N.V. C/O CUPECOY DBA
AS THE MARKET AT CUPECOY voorheen
wonende te RHINE ROAD # 44, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
november 2016, 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, 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
LAGOON DIVING SERVICES N.V. DBA
LAGOON DIVING SERVICES N.V. voorheen
wonende te AIRPORT ROAD # 54, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
november 2016, 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

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
december 2016, 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
UFRIMALA N.V. DBA AS P/A MR F
RICHARDSON voorheen wonende te FRONT
STREET # 7, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
novemeber 2016, 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
december 2016, 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
MUNSEY INTERNATIONAL CORPORATION
LTD DBA AS MUNSEY INTERNATIONAL
CORPORATION LTD voorheen wonende te
FRONT STREET SUITE 2-B6, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
novemeber 2016, 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
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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 29
november 2016, 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
FOUR NINETEEN LTD N.V. DBA AS FOUR
NINETEEN LTD N.V voorheen wonende te
WELFARE ROAD # 25 C/O RAINBOW BEACH
CLUB, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 02 november 2016, 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
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Akeem
Thomas deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
JOAVIR ENTERPRISES N.V. DBA AS JOAVIR
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te
RHINE ROAD # 9, CUPECOY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
november 2016, 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 01
december 2016, 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
THE CARIBBEAN TEXTURIZING COMPANY
N.V. voorheen wonende te FRONT STREET #
5 UNIT 8, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 30 novemeber 2016, 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 30
november 2016, 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 TIRAMISU N.V DBA AS ROMANTICA
RESTAURANT voorheen wonende te RHINE
ROAD Z/N, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 28 november 2016, 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
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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 29
november 2016, 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
DESANGE ENTERPRISES N.V. DBA AS
DESANGE ENTERPRISES N.V. voorheen
wonende te RHINE ROAD # 9, CUPECOY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
november 2016, 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
november 2016, 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
JUNGE MANAGEMENT SOLUTION DBA AS
JUNGE MANAGEMENT SOLUTION voorheen
wonende te AIRPORT ROAD # 36 E CROWN
REALITY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 28 november 2016, 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 30
november 2016, 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 JACK, AGNES CARMENA voorheen
wonende te WELL ROAD # 5, COLE BAY
LAGOON, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 24 november 2016, 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 30
november 2016, 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 MR. KARIM M.A. KOMLA, DIRECTOR OF :
TRANSGLOBE ENTERPRISES N.V. DBA AS LA
SUITE voorheen wonende te AIRPORT ROAD
12, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 november 2016,
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
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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 29
november 2016, 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
BUCKELLINE N.V. voorheen wonende te
PORT DE PLAISANCE, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
november 2016, 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
december 2016, 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
SAI GARMENTS N.V. DBA AS SAI GARMENTS
N.V voorheen wonende te KANAAL STREET
UNIT # 1, BOBBY'S MARINA, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
novemeber 2016, 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, 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
UMBRA LTD DBA AS UMBRA LTD voorheen
wonende te PUERTA DEL SOL UNIT 312,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 28 november 2016, 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 24
november 2016, 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
CARIBBEAN HANDLING & COMMERCE ( SINT
MAARTEN) N.V DBA AS CARIBBEAN
HANDLING & COMMERCE voorheen wonende
te A.TH ILLIDGE ROAD # 11, CUL DE SAC,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
november 2016, 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
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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 29
november 2016, 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
EXPERT ROOF N.V. voorheen wonende te
SIMPSONBAY YACHT CLUB # 10, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
november 2016, 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
november 2016, 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
BRASSERIE RESTAURANT N.V. DBA AS
PARIS BISTRO voorheen wonende te RHINE
ROAD, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 28 november 2016, 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
november 2016, 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
RICHARDSON, FRANCISCO MARIA voorheen
wonende te A. TH ILLIDGE ROAD # 41, CUL
DE SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 17 november 2016, 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 28
november 2016, 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
UNIFIED HEAVY EQUIPMENT OPERATORS
ASSOCIATION DBA AS UNIFIED HEAVY
EQUIPMENT OPERATORS ASSOCIATION
voorheen wonende te W.G. BUNCAMPER
ROAD # 4, UNIT-11, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 09
november 2016, 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

| 16

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2017, nummer 2

Datum: 20 januari 2017
Pagina

| 17

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, 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
IGLESIAS, PEDRO RENE voorheen wonende
te RHINE ROAD 7 LOWLANDS, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
november 2016, 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
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka
Romney deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
CARIBBEAN ESCAPE REALITY N.V. voorheen
wonende te BILLY FOLLY ROAD # 25, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
november 2016, 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,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 28
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Akeem
Thomas deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
SIMPSON BAY MOTORS & MARINE SERVICES
N.V. DBA AS YAMAHA voorheen wonende te
TOM BIN ESTATE DRIVE # 1, COLE BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10
november 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 28
november 2016, 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
SEYANNAH N.V. DBA AS SEYANNAH N.V.
voorheen wonende te CHINCHERRY DRIVE #
51, OYSTER POND, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 november 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, 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
FEGO ENTERPRISES N.V. DBA AS PICANTE
voorheen wonende te BILLY FOLLY ROAD #
8, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 23 november 2016, 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka
Romney deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
THE PILOT HOUSE CORPORATION N.V. DBA
AS CARIBBEAN GROVE REAL ESTATE
voorheen wonende te BILLY FOLLY # 25,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
november 2016, 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

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 06
december 2016, 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
MASTER MIX SOUND N.V. DBA AS MASTER
MIX SOUND N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET 117, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
december 2016, 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 06
december 2016, 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
RAPKAM N.V. DBA AS JEWELMASTERS
voorheen wonende te FRONTSTREET 43 A,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 01 december 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, 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
MILE HIGH CONSULTING N.V. DBA AS MILE
HIGH CONSULTING N.V. voorheen wonende
te BILLY FOLLY # 26, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 november 2016,
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
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka
Romney deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
FASHION IMPEX N.V. voorheen wonende te
CH. E.W VOGES STREET BLDG 26, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
november 2016, 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 02
december 2016, 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
DESAI ENTERPRISE N.V. voorheen wonende
te FRONTSTREET # 5, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
december 2016, 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 02
december 2016, 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
ORO DE SOL N.V. DBA AS ORO DE SOL N.V.
voorheen wonende te FRONTSTREET # 5
SUITE 5, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 01 december 2016, 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 01
december 2016, 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
CYNOTO N.V., T & T CONSTRUCTION
voorheen wonende te ROSES ROAD # 8 ,
CUL DE SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 28 november 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
december 2016, 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
REYES, LUISA CARTIDAD voorheen wonende
te OLD CACTUS DRIVE # 17, SUCKER
GARDEN, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 24 november 2016, 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

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 02
december 2016, 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
VICPOOJA N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET # 4, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
december 2016, 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 02
december 2016, 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
ZARA ENTERPRISES N.V. DBA AS ZARA
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te
BACK STREET # 116, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21
oktober 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25
november 2016, 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 HONICK, LAWRENCE F voorheen
wonende te FRONT STREET 42,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 november 2016,
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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 02
december 2016, 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
SOLID WOOD FURNITURE N.V. voorheen
wonende te C.A. CANNEGIETER STREET #
21, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 01 november 2016,
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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 28
november 2016, 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
PLANTATION N.V.DBA AS PLANTATION
P.I.V.N.V, voorheen wonende te UNION
ROAD 110 -B, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 oktober 2016,
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
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AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 02
december 2016, 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
JAMES, ALTHEA MARIE voorheen wonende te
UMBRELLA CACTUS ROAD # 38, SUCKER
GARDEN, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 31 oktober 2016, 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 02
december 2016, 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. DBA
AS RAYMOND & SOLOMAN INDUSTRY N.V
voorheen wonende te SUCKER GARDEN
ROAD # 68, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 27 oktober 2016, 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 28
november 2016, 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
INTERBORG N.V. DBA AS P/A G.E.WALK
voorheen wonende te WELLSBURG STREET,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
november 2016, 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,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 06
december 2016, 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 4
LIFE ST. MAARTEN DISTRUBUTORS N.V. DBA
AS 4 LIFE ST. MAARTEN DISTRUBUTORS
N.V. voorheen wonende te WELFARE ROAD #
1-B, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 14 oktober 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 02
december 2016, 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
SIMPSON LEATHER N.V. DBA AS MALEVO &
NATIVA voorheen wonende te WELFARE
ROAD # 68, COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
november 2016, 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 02
december 2016, 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
SANCHES - DE LA ROSA, ISIDRO S voorheen
wonende te WILLIAMS DRIVE # 25,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 november 2016,
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
AANKONDIGING

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 06
december 2016, 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
PREMA HOLDINGS N.V. voorheen wonende te
BACKSTREET # 21, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
november 2016, 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16
december 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka
Romney deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
CARIBBEAN TROPICAL ICE CREAM N.V. DBA
AS LA TAVERNE voorheen wonende te FRONT
STREET # 31, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 01 december 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 02
december 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka
Romney deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
DIR MOORJANI, HARESH HARIAM AANSPR
GES KADOTIQUE N.V. voorheen wonende te
WELFARE ROAD # 20, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
november 2016, 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 02
december 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka
Romney deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
CARIBBEAN WILD RIDES N.V. voorheen
wonende te FRONTSTREET # 42,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 01 december 2016,
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
AANKONDIGING

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 6 december
2016, 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 DIVINE
MELODY N.V. DBA AS DIVINE MELODY N.V.
voorheen wonende te FRONT STREET # 14,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
december 2016, 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
december 2016, 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
ROMBLEY, FLOR ANGEL voorheen wonende
te ZORG EN RUST ROAD # 23, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
november 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 24
november 2016, 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
ROMBLEY- JONES, EMMELINE WINIFRED
voorheen wonende te W.G.BUNCAMPER
ROAD # 33, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16
november 2016, 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
november 2016, 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
ONE X ONE N.V DBA AS BASE voorheen
wonende te OLD STREET # 113, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
november 2016, 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 01
december 2016, 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
ANSON, JOHNNY WYKLIEF voorheen
wonende te L.B. SCOTT ROAD # 96, CUL DE
SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 28 november 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
december 2016, 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
SWALIGA CHARTERS N.V. DBA AS SWALIGA
CHARTERS N.V. voorheen wonende te
BOBBY'S MARINA, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 november 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 24
november 2016, 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
UNION ISLAND IMPORT-EXPORT N.V.
voorheen wonende te OLD STREET # 114,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
november 2016, 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
november 2016, 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
MAROLI N.V., DALILA DBA AS AMAZONE
voorheen wonende te OLD STREET # 106,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
november 2016, 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
AANKONDIGING

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, 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
WHITTEN INSURANCE SERVICES LIMITED
N.V. voorheen wonende te BILLY FOLLY
ROAD # 5, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 23 november 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

AANKONDIGING

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 29
november 2016, 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
PELICAN RESORT CLUB, THE MANAGEMENT
COMPANY N.V DBA AS PELICAN RESORT
CLUB THE MANAGEMENT COMPANY N.V
voorheen wonende te BILLY FOLLY # 25,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
november 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 24
november 2016, 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
CARDINAL GIFT SHOP N.V voorheen
wonende te FRONTSTREET # 7,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 november 2016,
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
november 2016, 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
CAPTAIN JACK BAR & RESTAURANT N.V.
voorheen wonende te FRONTSTREET # 13,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 november 2016,
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 29
november 2016, 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
SUN DISTRIBUTORS N.V. DBA AS PAIN DE
SUCRE voorheen wonende te BILLY FOLLY #
37, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 23 november 2016, 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
november 2016, 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
HIRA TRAVEL & TOURS (SXM ) N.V.
voorheen wonende te CTB-SUITE # 1,
JUANCHO YRASQUIN BOULEVARD, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 31
Oktober 2016, 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
november 2016, 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
APOLLO CYBER ENTERPRISES N.V. DBA AS
APOLLO CYBER ENTERPRISES N.V. voorheen
wonende te FRONTSTREET # 34,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 november 2016,
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
november 2016, 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
JETHMALANI TRADING N.V. DBA AS HAPPY
HOUSE voorheen wonende te FRONTS
STREET # 68, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
november 2016, 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 29
november 2016, 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
INTRUM JUSTITIA BV, DBA AS INTUM
JUSTITIA B.V voorheen wonende te
JUANCHO YRASQYUIN BOULEVARD # 6,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 14
november 2016, 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
november 2016, 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
INTECH INTERNATIONAL N.V. voorheen
wonende te WELFARE ROAD # 64, DE
WEEVER BLD, COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
november 2016, 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
november 2016, 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
SJG MOBILE WASHERS & CLEANERS N.V.
DBA AS SJG MOBILE WASHERS & CLEANERS
N.V. voorheen wonende te WELLINGTON
ROAD # 1 UNIT F, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 november 2016,
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
november 2016, 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
WILLY HAIZE ENTERPRISES N.V. voorheen
wonende te A TH ILLIDGE ROAD # 46-B,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
november 2016, 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
AANKONDIGING
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De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, 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
PICCOLA TRIESTE N.V. DBA AS DARIO
voorheen wonende te FRONT STREET 103,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 14
november 2016, 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
november 2016, 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
HAPPY DAY PLAYSCHOOL AND DAY CARE
DBA AS HAPPY DAY PLAYSCHOOL AND DAY
CARE voorheen wonende te A.TH. ILLIDGE
ROAD 45, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 31 oktober 2016, 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
november 2016, 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
WORLD SHARE DEVELOPMENT N.V.DBA AS
C/O CONSULTATION BUREAU FOR GEN. LAB
& SOC AFFAIR voorheen wonende te A TH
ILLIDGE ROAD # 24, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 17 november 2016,
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
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka
Romney deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
CARIBBEAN TURTLE INN N.V. voorheen
wonende te AIRPORT ROAD # 14, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 29 november 2016, 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 17
november 2016, 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
LA KABALA PROPERTIES N.V. C/O USNA
HARESH MANEK voorheen wonende te
BEACON HILL ROAD 2, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 november 2016,
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,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 17
november 2016, 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
A.J FOREVER N.V. DBA AS BLISS voorheen
wonende te BEACON HILL ROAD 2, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16
november 2016, 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
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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
november 2016, 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
NAVIGATOR MARINE & PORT OPERATIONS
DBA AS NAVIGATOR MARINE & PORT
OPERATIONS voorheen wonende te AIRPORT
ROAD # 34-B, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
november 2016, 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
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka
Romney deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
THE LANGUAGE LEARNING INSTITUTE
FOUNDATION voorheen wonende te AIRPORT
ROAD # 30, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
november 2016, 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 17
november 2016, 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
STEELE ARTS N.V voorheen wonende te
WHITE SANDS DRIVE # 5, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16
november 2016, 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,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 17
november 2016, 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
ENDLESS VACATION N.V DBA AS MILLENIUM
BEACH RESORT voorheen wonende te
BEACON HILL ROAD 2, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 november 2016,
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
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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
november 2016, 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
CONSULT BUR. FOR GEN LAB AND SOCIAL
AFFAIRS N.V. voorheen wonende te A TH
ILLIDGE ROAD # 24, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 17 november 2016,
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
november 2016, 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
BACKSTAGE SALON N.V. voorheen wonende
te AIRPORT ROAD # 26, LA PALAPA CENTER
UNIT 10, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 29 november 2016, 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,
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 17
november 2016, 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
KILDARE PROPERTIES DBA AS KILDARE
PROPERTIES voorheen wonende te BEACON
HILL ROAD 2, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 november 2016,
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
november 2016, 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
ISLAND HOTEL CORPORATION N.V DBA AS
THE CARAVANSERAI BEACH RESORT
voorheen wonende te BEACON HILL ROAD 2,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16
november 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 30
november 2016, 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
KITCHENS ALACARTE N.V. voorheen
wonende te AIRPORT ROAD # 29 C,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 november 2016,
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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 30
november 2016, 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
NECOL N.V. DBA AS NECOL N.V. voorheen
wonende te AIRPORT ROAD # 14 A,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 november 2016,
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
AANKONDIGING

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 21
november 2016, 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
VLAUN CAROL M.. DIRECTRICE VAN
MEROSAM N.V DIAMOND LOTTERY DBA AS
DIAMOND LOTTERY voorheen wonende te
A.TH ILLIDGE ROAD # 14, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
november 2016, 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 21
november 2016, 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
GOLDEN BARBERS N.V. voorheen wonende
te A.TH ILLIDGE ROAD # 15, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
november 2016, 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

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2017, nummer 2

Datum: 20 januari 2017
Pagina

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 30
november 2016, 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
MONTANAN CHARTERS N.V. voorheen
wonende te AIRPORT ROAD # 14, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
november 2016, 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
November 2016, 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 DIR AANSPR SUSAN COQUIN VAN TOP
DOG SALES & MARKETING N.V DBA AS C/O
SIMPSONBAY YACHT CLUB voorheen
wonende te WELFARE ROAD # 68, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
November 2016, 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 21
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Akeem
Thomas deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
SINT MAARTEN COURIER SERVICES N.V.
DBA AS VINICIO ENVIOS voorheen wonende
te A.TH ILLIDGE ROAD # 78-B, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
november 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 21
november 2016, 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
REFRITECH INTERNATIONAL N.V voorheen
wonende te A. TH ILLIDGE ROAD # 78-A,B,C
& D, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 17 november 2016, 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
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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
november 2016, 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 WEST ATLANTIC INVESTMENTS N.V
voorheen wonende te PLAZA DEL LAGO #
15, SIMPSONBAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 november 2016,
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
november 2016, 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 WRAY, KENNETH DONALD voorheen
wonende te WELFARE ROAD # 68, COLE
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 28 november 2016, 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 21
november 2016, 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
GLODES N.V DBA AS GLO'S DEAL-A-GIFT
BASKET voorheen wonende te A.TH ILLIDGE
ROAD # 48 L.P.Q, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 17 november 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16
november 2016, 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
PEGGY ENTERPRISES N.V. DBA AS PEGGY
ENTERPRISES N.V voorheen wonende te
WELFARE ROAD # 65, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 november 2016,
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,
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 01
december 2016, 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
YOUNGHEE , KIM voorheen wonende te 8205
PERIDOT DRIVE APT 407, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
november 2016, 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
november 2016, 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 WORLD WIDE TEAK AND DECO N.V.
voorheen wonende te WELFARE ROAD # 58
UNIT 1, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 november 2016,
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
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De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16
november 2016, 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
BUGS BE GONE N.V voorheen wonende te
UNION ROAD # 38, COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27
Oktober 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16
november 2016, 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
FEMAC FOODS N.V DBA CHUCH'S CHIKEN
voorheen wonende te WELFARE ROAD # 62,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 02 november 2016, 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 01
december 2016, 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
FASHION WORLD N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET #114, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
novemeber 2016, 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 01
december 2016, 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
PARKIROS N.V., METRO DBA AS METRO
voorheen wonende te FRONT STREET 114,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 novemeber 2016,
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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16
november 2016, 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
CAR & CASH N.V. voorheen wonende te
WELFARE ROAD # 12, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
november 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 16
november 2016, 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
DREAM SPACE N.V. voorheen wonende te
WELFARE ROAD # 20, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
november 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
december 2016, 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
RALEAA N.V. DBA AS COOL CRAFT voorheen
wonende te FRONT STREET # 147,
PHILISBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 30 novemeber 2016, 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 01
december 2016, 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
SHATIS N.V. DBA AS SHATIS N.V. voorheen
wonende te FRONT STREET # 49,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 novemeber 2016,
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 16
november 2016, 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
U.S. NAILS N.V.DBA AS U.S. NAILS N.V
voorheen wonende te WELFARE ROAD # 55,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 02 november 2016, 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
december 2016, 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
JOCY CONSULTING & SERVICES N.V DBA AS
SINTACC ACCOUNTING & CONSULTING
SERVICES voorheen wonende te
REMBRANDT PLEIN # 35, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
december 2016, 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,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
december 2016, 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
AJANTA TRADING N.V. voorheen wonende te
FRONT STREET # 47, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
novemeber 2016, 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
november 2016, 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
BALFOUR BEATTY N.V voorheen wonende te
ST. MAARTEN, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 november 2016,
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,
Lionel Scott,
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
december 2016, 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
SIP, KWOK SUN voorheen wonende te
REMBRANDT PLEIN # 78, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
december 2016, 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
december 2016, 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
BEST BAZAR N.V. voorheen wonende te
UNION ROAD #10 UNIT B, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 14
november 2016, 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 30
november 2016, 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
CONSOLIDATED MANAGEMENT CONSULTING
N.V. voorheen wonende te VAN GOGH
STRAAT 64, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 10 november 2016, 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 30
november 2016, 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
APONTE REYES, JUAN ANTONIO voorheen
wonende te SOUALIGA ROAD # 10,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 february 2014,
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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
december 2016, 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
SCHAUMBERG, BERN WALTER voorheen
wonende te 3175 SUMMIT SQUARE DRIVE
APT E-9, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 29 november 2016, 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 02
december 2016, 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
SECURE TECHNOLOGIES N.V DBA AS
SECURE TECHNOLOGIES N.V. voorheen
wonende te GROUND DOVE ROAD # 5 SUIT
# 18, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 29 november 2016, 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 02
december 2016, 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
ENYIH & WARNO ELECTRICAL N.V DBA AS
ALUMAX voorheen wonende te GROUND
DOVE ROAD # 5 WAREHOUSE 2A, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
november 2016, 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 02
december 2016, 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
FOURLEAF INTERNATIONAL N.V, CASCO DBA
CASCO voorheen wonende te GOLDFINCH
ROAD # 11, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 29 november 2016, 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
december 2016, 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
GUREVICH, MARY voorheen wonende te
7300 YOMBEST PH 10, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 november 2016,
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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 02
december 2016, 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
CRYSTAL WATERS LIQUORS N.V DBA AS
CRYSTAL WATERS LIQUORS voorheen
wonende te GOLDFINCH ROAD # 2-D, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
november 2016, 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
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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 01
december 2016, 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
BENJAMIN-CRUZ, SARA voorheen wonende
te 73 WARWICK ROAD ELMONT, NEW YORK
11003, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 29 november 2016, 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 01
december 2016, 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
TOPPIN, CLYDE D, voorheen wonende te
8240 SW TERWILLIGEE BLVD, PORTLAND,
OREGON, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 29 november 2016, 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
AANKONDIGING

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
december 2016, 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
SEA FUN RIDING N.V voorheen wonende te
FRONTSTREET # 6, SUITE 2 B,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 november 2016,
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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
december 2016, 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
GARCIA, MARIA LYDA DBA AS TIA MARIA
RESTAURANT voorheen wonende te
BACKSTREET # 81, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
november 2016, 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
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
december 2016, 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
WILLIAMS, OPHEL MARTIN voorheen
wonende te 874 PIPERS CAY DRIVE WEST
PALM BEACH, FLORIDA 33415 U.S.A., thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
november 2016, 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 01
december 2016, 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
DIRTY DES BAR & GRILL N.V. voorheen
wonende te WELFARE ROAD UNIT # 312,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 28 november 2016, 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 01
december 2016, 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
JETSON ENTREPEISES N.V. DBA AS JESTSON
ENTERPRISES N.V voorheen wonende te
BACKSTREET #116-C, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
november 2016, 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 01
december 2016, 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
BRISON-LAURENCE/MARILYN A FUN CITY
N.V.DBA AS FUN CITY N.V. voorheen
wonende te BACKSTREET # 145,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 november 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
december 2016, 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
PREMDEEP ENTERPRISES N.V. DBA AS
ELEGANT voorheen wonende te BACK
STREET # 17-A, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 november 2016,
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 02
december 2016, 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
HENG SENG HOLDING N.V. DBA AS HENG
SENG HOLDING N.V. voorheen wonende te
JUANCHO YRASQUIN BLVD 26 UNIT 9, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
november 2016, 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,
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 01
december 2016, 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
TAYLOR, HAMILTON BABCOCK voorheen
wonende te 6455 SW TERR 123, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
november 2016, 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 02
december 2016, 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
ESWAY N.V voorheen wonende te JUANCHO
YRASQUIN BOULEVARD # 26, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
november 2016, 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,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 02
december 2016, 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
POLLARD, GIL voorheen wonende te BACK
BAY - POINT BLANCHE, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
november 2016, 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
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Public Notice
The following permits have been issued by the Minister of V.R.O.M.I. as per description activity.
BUILDING PERMITS
Description
Building
Date Issued
building
Meetbrief
Location
Name Applicant
permit no.
activities.
130/16

Sheldon Palm

104/16

Koushalya Holding

163/16

Browne James

Beacon Hill Road #5,
CA-158/1996
Beacon Hill, Simpson Bay
Gladiola Road #1
CA-248/1994
Mary's Fancy, Cul de Sac
Maracus Drive #14,
CA-075/2015
Cay Bay, Cole Bay

Residential

4-Jan-17

Other

6-Jan-17

Residential

6-Jan-17

The issued permits may be viewed at the Permits Department, Ministry of V.R.O.M.I. In accordance with the Ordinance on
Administrative Appeal Proceedings (LAR, A.B. 2010, GT no. 1 and A.B. 2010, GT no. 30), those affected by this decision may appeal
this decision at the Court of First Instance St. Maarten within six (6) weeks AFTER THE PUBLICATION DATE IN THE
NATIONAL GAZETTE.
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This advice is a solicited advice at the request of the Parliament of Sint Maarten. The President of
Parliament, the honorable Mrs. Sarah Wescot-Williams, sent the advice request of former member
of parliament of the National Alliance, Mr. Christophe Emmanuel, to the SER. The SER received the
request on the 22nd of January, 2016. Mr. Emmanuel gave an elaboration on the advice request to
the Social Economic Council (SER) on February 25 th, 2016. The SER approved the advice request
on March 15th, 2016.
Mr. Emmanuel requests that the SER undertakes a study on the social and economic impact the
establishment of a Development Bank will have on the Small and Medium Businesses, taken the
stagnant economic growth for these businesses over the past years into consideration.
Given the emphasis on Small and Medium sized businesses, the SER deemed it necessary to obtain
research data on Micro, Small and Medium sized Enterprises (MSME’s) in Sint Maarten, and
therefore sought cooperation with the COSME programme.
This advice elaborates on Development Banking and MSME’s in Sint Maarten. The aim of the
advice is to give direction to the discussion on a possible Development Bank. Under what
conditions will a Development Bank benefit the economy, especially concerning MSME’s, and
increase the quality of life of people connected to MSME’s and society in general? As different
people have different ideas what a Development Bank should be and do, the SER first determines
the wanted outcomes, and only then defines which instrument is most suited to achieve those
outcomes.

http://www.sersxm.org/SERSXM%20Advice/Advice%20Development%20Bank%20Sint%20Maarten.
pdf
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Overzicht wetgeving
De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling
aanhangig te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling.
Dit is op grond van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en
Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie
overzichten in de Landscourant, te weten een overzicht van:
1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn
van de Ombudsman nog niet is verstreken;
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en,
3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten
1

Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Beoogde datum
inwerkingtreding

-

-

-

-

AB 2017, no. 1

Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 1ste november
2016 tot wijziging van het
Functieboek Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening, Milieu en
Infrastructuur als gevolg van
wijzigingen binnen het formatieplan

12 december 2016

24 januari 2017

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

AB 2017, no. 2

Besluit van de 9 januari 2017 tot
afkondiging van het Besluit van 15
december 2015 houdende nadere
bepalingen betreffende de
inwerkingtreding van het
Schepenbesluit 2004 en de
intrekking van het Schepenbesluit
1965 voor Aruba, Curaçao en Sint
Maarten in verband met het
nationaal veiligheidscertificaat
Besluit van de 19 januari 2017 tot
afkondiging van de bekendmaking
en besluit tot inwerkingtreding, van
de Minister van Infrastructuur en
Milieu, van 16 december 2016, nr.
IENM/BSK-2016/302913, van
internationale besluiten met
betrekking tot de veiligheid van
zeeschepen

9 januari 2017

10 januari 2017 en
werkt terug tot en
met 1 januari
2016

19 januari 2017

1 januari 2017

AB 2017, no. 3
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3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

-

-

-
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Notificatie openbaarmaking van adviezen
Op grond van artikel 10 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur wordt namens de
Minister van Algemene Zaken onderstaand advies openbaar gemaakt. Het advies is te vinden op:
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Advisory%20Reports%20Council%20of%20
Advice/Pages/default.aspx
Raad van Advies
Citeertitel

Datum indiening

Ontwerp van Landsverordening tot vaststellen
van de begroting van het land Sint Maarten
voor het dienstjaar 2017 (Landsverordening
begroting 2017)

19 oktober 2016
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