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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 23 aug 2019,
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
RODRIGUEZ
GARCIA, FRANCISCA ANTONIA voorheen
wonende te SUCKERGARDEN ROAD # 49,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op
d.d. 20 aug 2019, 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 23 aug 2019,
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 CARLTON, ANTHONY
voorheen wonende te WESTERBAND DRIVE #
16, ST. JAMES ESTATE UPPER PRINCESS
QUARTER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 20 aug 2019, 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 23 aug 2019,
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 HADDOCKS, RAFAELA
VICTORINA DBA PREETI INDIAN BEAUTY
PARLOUR
voorheen
wonende
te
SUCKERGARDEN # 59, SUCKERGARDEN
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
aug 2019, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 aug 2019,
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 THOMAS-LOPEZ,
MAUREEN CLAUDINE DBA FANTASTIC BAR
voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD
# 94, LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 20 aug 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 Aug 2019,
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 RICHARDSON-JOHN,
SHEILA, voorheen gevestigd te A. TH.
ILLIDGE ROAD # 46, LOWER PRINCES
QUARTER,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 20 aug 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 27 Aug 2019,
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 MACCOW, F A G
voorheen gevestigd te
P.O.BOX 15, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 aug 2019,
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,
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 26 Aug 2019,
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 PHILOGENE,
GARFIELD
voorheen
gevestigd
te
WILLEMSTAD
DRIVE
#
15,
DUTCH
QUARTER,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 20 aug 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 27 Aug 2019,
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 NISBETT, ARLENE
ELAINE, voorheen gevestigd te P.O.BOX 841,
PHILPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 aug 2019, 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,
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 Aug 2019,
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 GRANJA ORTIZ,
ZOYLA EULOGIA voorheen gevestigd te
LAVENDER DRIVE # 7, BUSH ROAD AREA,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 AUG 2019,
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 Aug 2019,
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 METANT-BEAUSIL,
MARIE
YOLAINE
DBA
HAITIAN
RESTAURANT voorheen gevestigd te BACK
STREET # 162, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 27 aug 2019, 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,
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 Aug 2019,
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 GUZMAN, DORIS
MARIA DBA DORIS BEAUTY SALON
voorheen gevestigd te WELLINGTON ROAD #
1,
COLEBAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op
d.d. 27 aug 2019, 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 Aug 2019,
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 TIA MARIA RESTAURANT voorheen
gevestigd
te
BACK
STREET
#
81,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op
d.d. 27 Aug 2019, 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,
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 02 Sept 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
RICHARDSON,
MARIANNE AUGUSTINA MARQUERITE DBA
NATURAL
FOOD
GROCERY
voorheen
gevestigd te BEARDED FIG TREE DRIVE #
3,
COLEBAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 14 Aug 2019, 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 Sept 2019,
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 ILLISMARTINEZ, MERCEDEZ ILEANA voorheen
gevestigd te MIDLE REGION ROAD # 132,
MIDDLE REGION thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op
d.d. 09 Aug 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham,
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 Sept 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
KHALFAOUI-ELIE,
ROWENA MAFIE A voorheen gevestigd te
FORT WILLEM ROAD # 29 , PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 aug 2019,
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 Sept 2019,
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 CESPEDES CABRERA,
ROSHANNA voorheen gevestigd te BEQUIA
DRIVE # 1 , MIDDLE REGION, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 Aug 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham,
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 02 Sept 2019,
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 DENIS,
JEAN ELVE voorheen gevestigd te MADAME’S
ESTATE ROAD # 37 , PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 09 Aug 2019
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 Sept 2019,
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 BROWN,
EDMUND LUCIADUS voorheen gevestigd te
ZO-ZO MORAN DRIVE # 1 , COLEBAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 Aug 2019,
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 Sept 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te
St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan FELICIA ,
STEVEN JOSEPH RAYMOND DBA ONLINE
MAGAZINE, voorheen gevestigd te FRONT
STREET 16 APARTMENT L, PHILIPSBURG
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 Sept 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 Sept. 2019,
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 SAINTARD,MOISE
ANDRE AS ANDRE SHOE REPAIR, voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD 4 thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 sept 2019, 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 Aug 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder
der belastingen te
St. Maarten op verzoek
van de Ontvanger, aan TINKU MOTI
MATHRANI AS DIRECTOR OF SUPER
DOLLAR 1-2-3 N.V., voorheen gevestigd te
AZALEA DRIVE # 6, CUL DE SAC thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 aug 2019,
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 Aug 2019,
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
HERNANDEZ, REINA DE LOS ANGELES,
voorheen gevestigd te ARCH ROAD 2 thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 aug 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham,
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 29 Aug 2019,
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
MARIA-BROWN, HELENE B. AS DIRECTOR
OF MARIE B BIBEYRON/MARIE B. N.V.
CORAIL HEALING CENTER DBA CORAIL
HEALING CENTER, voorheen gevestigd te
FRONTSTREET # 79, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 Mei 2019, 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 Sept 2019,
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 CHUNG, WONG
YUET, voorheen gevestigd te BACK STREET #
56, PHILIPSBURG
thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 Juli 2019, 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,
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 05 Sept 2019,
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 THOMAS, JAMES,
voorheen gevestigd te BACK STREET 36-A,
PHILIPSBURG
thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 31 mei 2019, 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 Sept 2019,
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 JOSE-BROWN
SARAH
,
voorheen
gevestigd
te
BARRINGTONIA DRIVE 8-D, ORANGE
GROVE, ST. MAARTEN thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 mei 2019, 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 12 Sept 2019,
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 ARCHELUS, FEKY
DBA ARCHELUS TAILOR SHOP , voorheen
gevestigd te TROPICAL APT. # 22,
SUCKERGARDEN
thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 Sept 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 Sept 2019,
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 MARLIN, VIRGILIO,
voorheen gevestigd te ANNA HOPE ESTATE #
32, BELVEDERE
thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 05 Sept 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 Sept 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te
St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan WAYLAND,
SIMON
ALEX
voorheen
gevestigd
te
LAVANDER DRIVE # 13, CUL DE SAC thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 sept 2019,
door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 Sept 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te
St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan TALMIZARRELI, LORRAINE voorheen gevestigd te
JORDAN ROAD 10 LOWLANDS thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 Sept 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 Sept 2019,
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 ATOUT, LANAUD
voorheen gevestigd te THE COTTAGE DRIVE
7, LOWER PRINCES QUARTER thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 Sept 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 sept 2019,
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
MR. KARIM M.A. KOMLA, DIRECTOR OF
STAR GLOBE INVEST NV DBA DREAM OF
PARIS voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD
# 12, SIMPSONBAY thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 06 Sept 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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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 09 Sept 2019,
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 T.
NANKU
AS
DIRECTOR
OF
TARA’S
SOUVENIRS N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD 36 –A thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 06 sept 2019, 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 09Sept 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder
der belastingen te
St. Maarten op verzoek
van de Ontvanger, aan LINGEN, THEODORE
JASPER VAN DBA JASPER’S LANDING
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 80
SIMPSONBAY
thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 aug 2019, 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,
Melissa Abraham,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 Sept 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder
der belastingen te
St. Maarten op verzoek
van de Ontvanger, aan MR. KARIM M.A.
KOMLA,
DIRECTOR
OF
TRANSGLOBE
ENTERPRISES N.V. DBA LA SUITE voorheen
gevestigd te AIRPORT ROAD # 12,
SIMPSONBAY
thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 06 sept 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 Sept 2019,
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 WILLIAMS, RENE
ISIDRO DBA KAPPERS BAR & RESTAURANT
voorheen gevestigd te SUCKERGARDEN
ROAD # 107, SUCKERGARDEN, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 Sept 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O’Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 Sept 2019,
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 ROBLES, JULIUS
FREDERICK voorheen gevestigd te POPE
CACTUS ROAD # 14, THE KEYS thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 Sept 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 Sept 2019,
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, YAMILETH
voorheen gevestigd te BACK STREET # 77,
PHILIPSBURG
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 Sept 2019, 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,
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 12 Sept 2019,
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 POURIER ELIS,
FRANCIS , DAUGHTER OF ; POURIER ,
DIEGO ANTONIO DBA “HAPPY SPOON”
voorheen gevestigd te BACK STREET # 220
PHILIPSBURG
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 Sept 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 Sept 2019,
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
CUNNINGHAM, DEWAINE ROMEION DBA
SMALL DVD & CD STORE voorheen gevestigd
te BACK STREET # 130, PHILIPSBURG thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 Sept 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2019, nummer 22

Datum: 27 september 2019
Pagina

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 Sept 2019,
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
STEWART,
NORMAN
WASHINGTON
voorheen gevestigd te OVER THE BANK 15,
OVER THE BANK
thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 01 aug 2019, 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 10 Sept 2019,
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 MARLIN, FRANKLIN
ARTURO voorheen gevestigd te QUILLETOR
DRIVE 6, DUTCH QUARTER thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 Sept 2019, 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 Sept 2019,
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 MCLEAN, IAN
ANTHONY
voorheen
gevestigd
te
MARGARETH BRUCE’S DRIVE 16 –E ,
MIDDLE REGION
thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 Sept 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 Sept 2019,
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. WANE A.
HARRIGAN, DIRECTOR OF ; ZYRAIAH’S
PEST CONTROL N.V. voorheen gevestigd te
GUADELOUPE ROAD # 4, MADAME ESTATE
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 Sept 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 Sept 2019,
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 ARRINDELL, JERRY
FELICIANO
DBA
THE
GREEN
GRASSHOPPER voorheen gevestigd te UNION
ROAD # 130, COLEBAY thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 Sept 2019, 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 11 Sept 2019,
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 SANTOS-LUGO,
TERESA voorheen gevestigd te COLE BAY
ROAD 67 , COLEBAY thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 Sept 2019, 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 11 Sept 2019,
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 KASSAB, BRISBANE
& ASSOCIATES N.V. voorheen gevestigd te
JOBCO PLAZA # 2, WELLINGTON ROAD,
COLEBAY
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 Sept 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 Sept 2019,
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 SATURNE, ROBERT
DBA RORO CONVENIAN voorheen gevestigd
te BELLE TREE DRIVE # 4, COLEBAY thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 Sept 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 Sept 2019,
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 DE BRUIN,
CATHERINA H.J. ALS DIRECTRICE VAN
QUALITIVITY INC. N.V. voorheen gevestigd
te WELFARE ROAD # 46 , COLEBAY thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 Sept 2019,
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 Sept 2019,
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
UPIA-FRIAS, ALFONSO DBA NOEL GARAGE
voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD
96 thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
Sept 2019, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 Sept 2019,
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
COCO, WAYNE X. voorheen gevestigd te
AIRPORT
116
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 13 Sept 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 Sept 2019,
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 ACOSTA, DIGNA A.
DBA EL SUENO BEAUTY SALON voorheen
gevestigd te CULEBAR DRIVE 1 thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 17 Sept 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Bij exploit van de 5de juni 2019, 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 10de mei 2019, OPGEROEPEN:
EMILE JUSTIN LAKE, zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten, voor de
terechtzitting van: dinsdag de 1ste oktober
2019, des voor/na middags te 08.30 uur,
ten Raadhuize te Phillipsburg, teneinde op de
door: DIFFERENT REAL ESTATE N.V. &
SABINE LIEBEHENZ, gedomicilieerd op Sint
Maarten ten kantore van mr. R.F. Gibson Jr.,
tegen hem ingestelde vordering te
antwoorden.

De deurwaarder voornoemd,

Bij exploot dd. 20e september 2019, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St. Maarten, heb ik, Danica E.N. ZICHEM,
aspirant deurwaarder op St. Maarten, alhier. ten
verzoeke van De Stichting Katholiek
Onderwijs Sint Maarten, gedomicilieerd ten
kantore van mr. E.F. Keuning op St. Maarten,
aan Sint
Catharina Stichting, voorheen
gevestigd aan de Frontstreet 22, thans zonder
bekende vestingingsplaats op Sint Maarten.
BETEKEND een verzoekschrift met de daarop
door het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats
St. Maarten, gestelde beschikking dd. 17e
september 2019, alsmede een uit die
beschikking door de ondergetekende aspirant
deurwaarder opgemaakt proces-verbaal van
19e september 2019, houdende conservatoir
onroerendgoed beslag tot afgifte of
levering als in voormeld proces-verbaal
omschreven.

E.A. Arrindell.

De aspirant deurwaarder

SXM 201900459 A.R. No: 107/19

D.E.N. ZICHEM
NOTICE
On behalf of Winifred Ulalie Charles-Henson,
Basil Bennett Henson, Hubert Mathias Henson,
Averil Pricilla York and Minerva Mary Ann
Walters-Hofdom the following is requested:
In order for the property SXM UPQ 706/1900
located in Middle Region to be divided, the
heirs of the late John Lewis Henson are
hereby requested to come forward not later
than October 1st 2019, with reliable and
official evidence to prove that they are heirs
and entitled to inheritance regarding said
property.
For further information please contact:
Mr. M.M. Hofman-Ruigrok
Bermon.Law.Office
Legislative.Services
Bushroad.#22,.Sint.Maarten
Tel.+1721-.542.5088./.542.5072
542.3558
Email:Monque.hofman@bermon-law.com
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OPROEPING

OPROEPING

Bij exploot van de 10e september 2019,
waarvan afschrift is gelaten aan de Officier van
Justitie op St. Maarten, heb ik, Mark John
Rabess, gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke
zaken
bij het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van Aruba, Curacao, Sint Maarten en
Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg, van St. Maarten,
wonende op St.Maarten en kantoorhoudende
aan de A.Th. Illidge Road #11 op Sint Maarten ,
gevolg gevend aan de beschikking van 23e
augustus 2019 van de E. A. Rechter in het
Gerecht in Eerste Aanleg ,
DE
NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
J.T.
MANUEL
DESI
CONSTRUCTION
N.V.,
gevestigd en kantoorhoudend aan Betty’s
Estate 88-H, Cul de Sac te Sint Maarten, thans
zonder bekende vestigingsplaats hier te lande,
OPGEROEPEN, om op woensdag, 2 oktober
2019, des voormiddags te 13:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
DE HEER LEWIS JOSE LOPEZ BUSTAMANTE,
wonende op Sint Maarten en ten deze
gedomicilieerd aan de C.A. Cannegieter Street
# 46 te Philipsburg, ten kantore van de
gemachtigde advocate mr. Nerissa de la Rosa
EJ 147/19

Bij exploot van de 11e september 2019,
waarvan afschrift is gelaten aan de Officier van
Justitie op St. Maarten, heb ik, Mark John
Rabess, gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke
zaken
bij het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van Aruba, Curacao, Sint Maarten en
Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg, van St. Maarten,
wonende op St.Maarten en kantoorhoudende
aan de A.Th. Illidge Road #11 op Sint Maarten ,
gevolg gevend aan de beschikking van 3e
september 2019 van de E. A. Rechter in het
Gerecht in Eerste Aanleg ,
GRANVILLE
BROWN, zonder vaste bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 26 november
2019, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
TERESITA LEE (WEDUWE MOCK), wonende
op Sint Maarten en ten deze gedomicilieerd aan
e Union Road # 120 C te Cole Bay, ten kantore
van de gemachtigde dhr. E.I. Maduro
AR 106/19
De deurwaarder, Mark John Rabess

De deurwaarder, Mark John Rabess

OPROEPING

OPROEPING

Bij exploot dd. 13e september 2019, afschr if
t waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St. Maarten,
heb ik, Danica E.N. Zichem,
aspirant deurwaarder op St. Maarten, alhier.
Opgeroepen: Marc FOUCAULT, zonder bekend
woon of verblijfplaats, om op maandag, 9e
december 2019 te 14:00 uur voormiddags ter
zitting van het gerecht in eerste aanleg op St.
Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te
verschijnen, om op de vordering van Claude
Georges ROSTIN, gedomicilieerd ten kantore
van mr. Peter Bruns, alhier, te antwoorden. (EJ
179/19 – SXM 201900715)

Bij exploot dd. 19e september 2019, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St. Maarten,
heb ik, Danica E.N. Zichem,
aspirant deurwaarder op St. Maarten, alhier.
Opgeroepen: Kertwin WEBSTER, zonder
bekend woon of verblijfplaats, om op dinsdag,
10e
december
2019
te
08:30
uur
voormiddags ter zitting van het gerecht in
eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te
Philipsburg te verschijnen, om op de vordering
van
Naresh
Lachmandas
VASWANI,
gedomicilieerd ten kantore van mr. Kim
Huisman, alhier, te antwoorden. (AR 219/19 –
SXM 201900979)

De deurwaarder S.M. APON
De aspirant deurwaarder D.E.N. ZICHEM
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OPROEPING
Bij exploot van de 11e september 2019,
waarvan afschrift is gelaten aan de Officier van
Justitie op St. Maarten, heb ik, Mark John
Rabess, gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke
zaken
bij het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van Aruba, Curacao, Sint Maarten en
Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg, van St. Maarten,
wonende op St.Maarten en kantoorhoudende
aan de A.Th. Illidge Road #11 op Sint Maarten ,
gevolg gevend aan de beschikking van 3e
september 2019 van de E. A. Rechter in het
Gerecht in Eerste Aanleg ,
LEONARIS
ARRINDELL, zonder vaste bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 26 november
2019, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
TERESITA LEE (WEDUWE MOCK), wonende
op Sint Maarten en ten deze gedomicilieerd aan
de Union Road # 120 C te Cole Bay, ten kantore
van de gemachtigde dhr. E.I. Maduro
AR 106/19
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OPROEPING
Bij Beschikking van 10 september 2019
van de EA Rechter bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van Sint Maarten, INZAKE;
Pharmates NV, domicilie kiezende aan de
Falcon drv ter kantore van de advokaat
mr. J VEEN tegen Regal Holding NV;
OPGEROEPEN; REGAL HOLDINGS
NV; ZONDER bekend vestigingsplaats;
Om, zoals door de Rechter voornoemd,
bij
bovengemelde
beschikking
is
bepaald, 28 oktober 2019, des te
09:00 uur ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg op Sint
Maarten ten Raadhuize te verschijnen.
Gerechtdeurwaarder R.R. Patrick

De deurwaarder, Mark John Rabess

ECHTSCHEIDING

ECHTSCHEIDING

Bij exploot van 18e september 2019, waarva
n een afschrift aan de Officier van Justitie op St.
Maarten, heb ik,
Solange Monique APON,
deurwaarder, voor burgelijke zaken bij het
Gerecht in Eerste Aanleg St. Maarten, ten
verzoeke van Joseph A. HALLEY, vonnis van het
Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats St.
Maarten, van de 26e augustus 2019, is de
echtscheiding uitgesproken tussen Joseph
Anthony HALLEY, wonende op St. Maarten, en
Yuderca PEREZ, wonende in de Dominikaanse
Republiek, wier huwelijk op 1e augustus 2014 te
St. Maarten, werd voltrokken (SXM 201900404
– E 55/2019)

Bij exploot van 13e september 2019, waarvan
een afschrift aan de Officier van Justitie op St.
Maarten, heb ik, Danica E.N. ZICHEM, aspirant
deurwaarder, voor burgelijke zaken bij het
Gerecht in Eerste Aanleg St. Maarten, ten
verzoeke van Gail Orrett TOMLINSON, vonnis
van het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats
St. Maarten, van de 9e september 2019, is de
echtscheiding uitgesproken tussen Gail
Orrett TOMLINSON, wonende op St. Maarten,
en Bryan SMITH, wonende op Jamaica, wier
huwelijk op 18e februari 1995 te Summerfield
Jamaica, werd voltrokken
De deurwaarder E.N. ZICHEM

De deurwaarder S.M. APON
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BANKRUPTCY
By decision of September 4, 2019 the Court in
First Instance of St. Maarten declared the
bankruptcy of
LAGOON DIVING SERVICES N.V. d.b.a.
AMCON
appointing mr. P.P.M. van de Burgt as delegated
judge and mr. H.A. Seferina as trustee.
Date, time and place for the first creditors’
meeting are still to be set. All creditors are
herewith requested to submit their claim against
Lagoon Diving Services N.V. to the trustee in
writing and with submission of evidence of the
claim at the following address:
HBN Law & Tax
Mr. H.A. Seferina, Trustee
W.G. Buncamper Road 33
Philipsburg, St. Maarten
Phone: +1 721542 22 72
Fax: +1 721 542 43 81

CURATELE
Het Gerecht in Eerst Aanleg van Sint Maarten
heeft bij beschikking van 8 juli 2019 mevrouw
Berthe Louise Artsen, geboren op 7 juli 1935
op Saint Martin, Guadeloupe onder curatele
gesteld en mevrouw Exzira Imelda Caines tot
curator benoemd. Aldus gewezen op Sint
Maarten door Mr. P.P. M. Van der Burgt,
rechter in het Gerecht voormeld en op 8 juli
2019 in het openbaar uitgesproken in
tegenwoordigheid van de griffier.
De curatrice.”

| 18

BANKRUPTCY
By decision of September 4, 2019 the Court in
First Instance of St. Maarten declared the
bankruptcy of
JOHN FRASER GIFFORD
appointing mr. P.P.M. van de Burgt as delegated
judge and mr. H.A. Seferina as trustee.
Date, time and place for the first creditors’
meeting are still to be set. All creditors are
herewith requested to submit their claim against
John Fraser Gifford to the trustee in writing and
with submission of evidence of the claim at the
following address:
HBN Law & Tax
Mr. H.A. Seferina, Trustee
W.G. Buncamper Road 33
Philipsburg, St. Maarten
Phone: +1 721542 22 72
Fax: +1 721 542 43 81

LIQUIDATION
The entity HEAVEN ILE N.V. has been
liquidated with immediate effect, by a Share
holders' resolution dated May 7th, 2019. The
final financial statements and plan of
distribution of the remaining proceeds can be
viewed at the domicile of HEAVEN ILE N.V.
HEAVEN ILE N .V. chooses domicile at Egret
Building Unit 1, Welfare Road 46, Sint Maarten,
Dutch Caribbean. All creditors of the entity have
thirty (30) days to object in writing by filing a
petition at the Court of First Instance on Sint
Maarten.
The liquidators.
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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg
van St. Maarten, van de 20e mei 2019, de
echtscheiding uitgesproken tussen NG KIN
PING,
wonende
op
St.
Maarten
en
gedomicileerd aan de Bush Road 22 te
Philipsburg op Sint Maarten, ten kantore van de
advokate mr. M.M. Hofman-Ruigrok en
WENHUAN LIANG, wonende op Sint Maarten,
partijen zijn met elkander gehuwd op 3 juli 2014
op Anguilla.
De deurwaarder, Mark John Rabess
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LIQUIDATIE
Bij besluit van het aandeelhouders van NO
DRAMA N.V. van 23 september 2019 is
besloten der vennootschap per 23 september
2019 te ontbinden..
SINT MAARTEN INTERNATIONAL TRUST
COMPANY N.V.
Frontstreet 5, Suite 5
P.O. Box # 245
Philipsburg, Stint Maarten
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Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en
Telecommunicatie
Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication
PUBLIC ANNOUNCEMENT

- AMENDMENT LOTTERY LICENSE POLICY

The Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication, hereby informs the general
public of the following as it pertains to the Lottery License Policy of December 4, 2012.
The moratorium on the issuance of lottery licenses as mentioned in the Lottery License Policy of
December 4, 2012 remains in force, but has been amended as follows:
I.

In addition to the moratorium on the number of lottery licenses, a temporary
moratorium has been established on the construction or erection of lottery sales
booths. As a result of this, lottery companies may not construct or erect any
more booths on the island.
This is a temporary measure that has been taken to give the Ministry an opportunity
to determine the best methodology to properly allocate the number of allowed lottery
booths and other types of sales outlets per license holder, in such a way that it is fair
and acceptable to all parties as well in the general best interest.

II.

In accordance with the Business Regulation for Companies (“Vestigingsregeling voor
bedrijven”), a branch license is required for every location selling lottery tickets for and
on behalf of the lottery company. This includes, but is not limited to grocery stores,
supermarkets and gas stations. The aforementioned entities are not in possession of
lottery licenses and therefore may only sell such, once the lottery company for which it
is selling, is in possession of a branch license to be able to conduct lottery sales from
those locations.
Lottery companies will be given a period of 6 weeks from the publication date
to submit requests for branch licenses for each of its sales points.

III.

The branch license fee as described in Sint Maarten’s fee ordinance (“Precariorechtenen retributieverordening”) will also be applicable to branch licenses for lottery
companies. Currently, that fee is Naf 1250 annually per branch license (i.e. per
permitted location).

The amended policy goes into effect immediately after the date of publication.
Copies of the policy may be obtained via the Government website www.sintmaartengov.org located
under the Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic & Telecommunication, via the Department of
Economic Affairs, Transportation & Telecommunication “Policies” and the National Gazette.
Lottery License Policy of December 4, 2012, updated September 6, 2019
MINISTER OF TOURISM, ECONOMIC AFFAIRS, TRAFFIC & TELECOMMUNICATION
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Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en
Telecommunicatie
Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication

LOTTERY LICENSE POLICY (UPDATED)

1. PURPOSE
This policy establishes the conditions under which lottery licenses are issued.
2. APPLICATION
This policy applies to all new applications for an operational (“lottery”) license, in accordance with the
Lottery Ordinance (“Loterijverordening”) as well as to existing lottery license holders.
3. LEGAL AUTHORITY
The conducting of lottery games is governed by the Lottery Ordinance (“Loterijverordening”).
4. GOALS & PRINCIPLES
The Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication (TEATT/ TEZVT) is desirous
to regulate the gaming industry and believes that there are measures that must be put in place to be
able to better structure and regulate certain elements of the industry until such time that the gaming
control board has been established.
5. REASON FOR REVIEWING THE POLICY
The Ministry has seen an undesirable development in the lottery gaming industry that requires
immediate attention. The sporadic erection of lottery booths and the illegal sale of lottery games being
the most pressing. This has led the Ministry to revise this policy to be able to better address and regulate
the situation.
6. POLICY
The Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic & Telecommunication, in his capacity, has seen the
need in the general interest to amend the lottery policy.
The amended policy goes into effect immediately after the date of publication.
1. The moratorium on the issuance of lottery licenses as mentioned in the Lottery License Policy of
December 4, 2012 remains in force, but has been amended as follows:
IV.

In addition to the moratorium on the number of lottery licenses, a moratorium has
been established on the construction or erection of lottery sales booths. As a result of
this, lottery companies may not construct or erect any more booths on the island.
This is a temporary measure that has been taken to give the Ministry an opportunity
to determine the best methodology to properly allocate the number of allowed lottery
booths and other types of sales outlets per license holder, in such a way that it is fair
and acceptable to all parties as well in the general best interest.
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In accordance with the Business Regulation for Companies (“Vestigingsregeling voor
bedrijven”), a branch license is required for every location selling lottery tickets for and
on behalf of the lottery company. This includes, but is not limited to grocery stores,
supermarkets and gas stations. The aforementioned entities are not in possession of
lottery licenses and therefore may only sell such, once the lottery company for which it
is selling, is in possession of a branch license to be able to conduct lottery sales from
those locations.
Lottery companies will be given a period of 6 weeks from the publication date of this
policy to submit requests for branch licenses for each of its sales points.

VI.

The branch license fee as described in Sint Maarten’s fee ordinance (“Precariorechtenen retributieverordening”) will also be applicable to branch licenses for lottery
companies. Currently, that fee is Naf 1250 annually per branch license (i.e. per
permitted location).

2. The department of Economic Licenses and the Control department are responsible for the
monitoring of this moratorium.
3. The public will be notified of any changes via the local media and the government website
www.sintmaartengov.org and the National Gazette.

MINISTER OF TOURISM, ECONOMIC AFFAIRS, TRAFFIC & TELECOMMUNICATION
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No.2019/172

LANDSBESLUIT
Van de 12 September 2019., no. LB-19/0217
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
In overweging genomen hebbende:
-

dat het noodzakelijk is bij landsbesluit een rechtspersoon aan te wijzen die tot taak heeft
laboratoriumonderzoeken te verrichten ten behoeve van de volksgezondheid en justitie;
dat de naamloze vennootschap Sint Maarten Laboratory Services N.V. reeds was aangewezen
als orgaan belast met laboratoriumonderzoeken ten behoeve van de volksgezondheid en justitie,
op basis van artikel 1, eerste lid, van de Gezondheidslandsverordening (AB 2013, GT no. 200);
dat de Gezondheidslandsverordening en de daarop gebaseerde gedelegeerde regelingen komen
te vervallen met de inwerkingtreding van de Landsverordening publieke gezondheid;
dat het wenselijk is de aanwijzing van Sint Maarten Laboratory Services N.V. voort te zetten
onder de Landsverordening publieke gezondheid;

Gelet op: artikel 49, eerste lid, van de Landsverordening publieke gezondheid;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
1. De naamloze vennootschap Sint Maarten Laboratory Services N.V. wordt aangewezen als
rechtspersoon met als taak het verrichten van laboratoriumonderzoeken ten behoeve van de
volksgezondheid en justitie.
2. Indien Sint Maarten Laboratory Services N.V. bepaald laboratoriumonderzoek ten behoeve van
de volksgezondheid en justitie niet zelf kan uitvoeren, verwijst zij het onderzoek door naar
laboratoria die geaccrediteerd zijn volgens de ISO 15189 norm of volgens het
accreditatieprogramma van het College of American Pathologists, dan wel aantoonbaar het
accreditatieproces doorlopen.
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Artikel 2
De volgende instanties met een publiekrechtelijke taak kunnen een beroep doen op Sint Maarten
Laboratory Services N.V. voor van het verrichten van laboratoriumonderzoeken ten behoeve van de
volksgezondheid en justitie:
a. de Dienst Collectieve Preventie;
b. de Inspectie voor de Volksgezondheid;
c. het Openbaar Ministerie; en,
d. de Inspectiedienst van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en
Infrastructuur.
Artikel 3
Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit aanwijzing laboratorium volksgezondheid en
justitie.
Artikel 4
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de
Landscourant waarin dit landsbesluit wordt geplaatst.
Dit landsbesluit wordt geplaatst in de Landscourant.
Philipsburg,12 September 2019
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid
d.d.
Bezwaar: Op grond van de artikelen 54 en 55 van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak, kunnen
belanghebbenden tegen dit landsbesluit een beroepschrift indienen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint
Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid,
binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is gegeven.

