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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 september
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 AKYURT
EYUP
SABRI
DIR
VAN
GEAGEA
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
FRONT STREET #147, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 september
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 21 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ICORDE N.V.
voorheen gevestigd te WELLINGTON ROAD
44, , COLE BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 20 augustus 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 Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Obrien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ATLANTIS MARINE
TRADE & REPAIRS N.V. voorheen gevestigd
te WELLINGTON RD. #35-D ,, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.16 augustus
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 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WILLY'S
BAKERY N.V. voorheen gevestigd te BUSH
ROAD # 24, ST. PETERS, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 augustus 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Obrien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 september
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 ANGELO ST MAARTEN
N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET #
60, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 augustus 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 21 augustus
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 LATITUDE 18 N.V.
voorheen gevestigd te WELLSBURG STREET 1
COLE BAY LAGOON , COLE BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 20 augustus
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,
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 19 augustus
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 CARIBMALL
N.V. voorheen gevestigd te EXECUTIVE
OFFICES, INTERNATIONAL BAZAAR, ST.
MAARTEN,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.16 augustus 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 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WINDWARD
ISLAND
HELICOPTER
N.V.
voorheen
gevestigd
te C/O PRICEWATERHOUSE
COOPERS, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 augustus 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 Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 september
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 BE EXCLUSIVE N.V.
voorheen gevestigd te RHINE ROAD 162,
LOW
LANDS,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 augustus 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 21 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MELMIK
AVIATION N.V. voorheen gevestigd te
WINAIR BUILDING, AIRPORT ROAD ,
SIMPSON BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 20 augustus 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,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CELESTINE REAL ESTATE
HOLDING NV voorheen gevestigd te LITTLE
BAY ROAD #47, 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 26 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WINNERS
WHOLESALE OF ST.MAARTEN N.V. voorheen
gevestigd te BUSH ROAD #24-B, CUL DE
SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
augustus 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2019, nummer 26

Datum: 25 october 2019
Pagina

|5

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 september
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 BELJOUR CONSTRUCTION
N.V. voorheen gevestigd te CANNON BALL
TREE DRIVE #3,, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 augustus 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 21 augustus
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 STAR CONSTRUCTION
CORPORATION
N.V
DBA
AIRPORT
POSTOFFICE
voorheen
gevestigd
te
WELSBURG STREET # 3 , COLE BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 20 augustus
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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
CIOPPOLONE
ELECTRONICS AND ELECTRICAL COMPANY
NV voorheen gevestigd te WELFARE ROAD
#43 C, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.07 augustus 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 augustus
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 ANNA'S MARKET & DELI
N.V. voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWERS
RD (OPPOSITE ACE), CUL DE SAC, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 augustus
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
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 02 september
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 CARIBBEAN
HOSPITALITY AND MANAGEMENT voorheen
gevestigd te UNION ROAD #16-E, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 30 augustus
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 21 augustus
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
TRINBAGO
DISTRIBUTORS N.V. voorheen gevestigd te
WESTLY STREET ,SANDRINA APT # 1 ,
COLE
BAY
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 20 augustus 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,
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 19 augustus
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 DOC'S AUTO
REPAIR SHOPPE N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD 116, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.07 augustus
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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 27 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Obrien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
BEACH
POINTE
MANAGEMENT COMPANY NV voorheen
gevestigd te GOLDFINCH ROAD 24, POINT
BLANCHE,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 augustus 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Obrien 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 september
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 CARIBBEAN
LOGISTICS AND DISTRIBUTION N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD UNIT
#312, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 augustus 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 22 augustus
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 C & L CATERING ST.
MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te WESTINDIAN VILLAGE, UNIT 3, GIBB'S DRIVE 1
, LOWER PRINCESS QUARTER , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 augustus 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,
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 19 augustus
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 FRIENDLY ISLAND CAR
RENTAL N.V. voorheen gevestigd te PELICAN
COVE NR.16, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.07 augustus 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 augustus
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 C.D. NEPTUNE PLUBING
AND ROOFING SERVICES N.V. voorheen
gevestigd te NUTMEG DRIVE # 6, CAY HILL,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 augustus
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,
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 02 september
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 CELLULAR
ONE
COMUNICATION
N.V.
voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD #12, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
augustus 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 22 augustus
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 CRYSTAL BOATING N.V.
voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD
26 , LOWER PRINCESS QUARTER , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 20 augustus
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,
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 19 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan HIRANAND'S TRADING
NV voorheen gevestigd te BACK STREET #86,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.17 juli 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 augustus
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 CARIBBEAN DOGS K-9
CONCEPTS & ADVICE N.V. DBA C D K-9
voorheen gevestigd te YOGESH BUILDING 4B, CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 augustus 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
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 02 september
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 DHR. HIBS
FRANK ALS DIR AANSPR. GESTELD HIBBS
ENTERPRISES N.V. DBA CLIFF SIDE BEACH
BAR voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 5,
LOW
LANDS,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 augustus 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 22 augustus
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 ISLAND HERITAGE
INSURANCE
COMPANY
N.V.
voorheen
gevestigd te SUITE 15
FIRST FLOOR
THOMAS
DANIEL
BUILDING
HINCKS
STREET
BRIDGETOWN,
BARBADOS
BB11000 ,
, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 20 augustus 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

ANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HUIS EN
TUIN N.V. voorheen gevestigd te FREEPORT
PLAZA SUIT # 21 A-B, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.16 augustus
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 27 augustus
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 FIRAS ENTERPRISES
N.V. DBA 1,2,3,4 & MORE voorheen gevestigd
te A.J.C. BROUWERS ROAD #100 A, CULDE-SAC,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 augustus 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
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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 september
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 DIJAMANT
CAR RENTAL N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT
ROAD #132, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 30 augustus
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 22 augustus
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
KBC
MOBILE
MARKETING GROUP N.V. voorheen gevestigd
te SUITE # 4 ,
, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 20 augustus 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 augustus
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 JUNGE MANAGEMENT
SOLUTION voorheen gevestigd te AIRPORT
ROAD # 36-E CROWN REALITY, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.29 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 27 augustus
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 FITNESS EXCHANGE N.V.
DBA voorheen gevestigd te A.T. ILLIDGE
ROAD # 117, LOWER PRINCESS QUARTER,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 augustus
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,
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 september
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 EXIL, BENISSOIT
voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWER ROAD
46, CUL-DE-SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 augustus 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 22 augustus
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 R AND B ENTERPRISES
N.V. DBA NEW HORIZON voorheen gevestigd
te A. TH. ILLIDGE ROAD Z/N , LOWER
PRINCESS QUARTER , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 20 augustus 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 19 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LACS BOUTIQUES SXM
NV voorheen gevestigd te KANAALSTEEG BTH
111-1, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.19 augustus 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 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Obrien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
MAC
DOUGALL
MANAGEMENT
&
CONSULTANTS
N.V.
voorheen
gevestigd
te
P.O.BOX
33,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 augustus 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Obrien 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 september
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 GLOBAL DISCOUNT N.V.
voorheen gevestigd te ORANGE GROVE ROAD
4 BLOCK 9 A, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 augustus 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 22 augustus
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
ST.
MAARTEN
BREWERIES N.V. voorheen gevestigd te
SUCKERGARDEN RD. Z/N , PHILIPSBURG ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 20 augustus
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,
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 19 augustus
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 MATEO'S
TRUCKING voorheen gevestigd te COCONUT
PALM #6, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.08 augustus 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 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Obrien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MARDENBOROUGH
MNGT ENTERPR. voorheen gevestigd te
P.O.BOX 251, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 26 augustus 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,
Obrien 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 september
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 GLOWBAL
RESTAURANT
AND
ENTERTAINMENT
GROUP N.V. voorheen gevestigd te SIMPSON
BAY ROAD 117, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 augustus 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 22 augustus
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 TED DOOR SPECIALITY
N.V. voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE
ROAD 22 , LOWER PRINCESS QUARTER ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 augustus
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,
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 19 augustus
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 NEREIM NV voorheen
gevestigd te EMERALD MERIT ROAD #3,
DAWN BEACH, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.14 augustus 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 augustus
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 NATURAL ACTS N.V.
voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWERS RD ,
CAY HILL, CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 augustus 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,
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 02 september
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 HFS GROUP
N.V. voorheen gevestigd te CABBAGE PALM
DRIVE #26, ORANGE GROVE, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 augustus 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 augustus
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 BENJAMINS, ALLARD
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 5,
UNIT 12 , PHILIPSBURG , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 08 juli 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,
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 19 augustus
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 OLANI N.V. voorheen
gevestigd te AIRPORT BLVD. 35, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.29 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 27 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Obrien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan NKE ACCOUNTANTS N.V.
voorheen gevestigd te P.O. BOX # 195, , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 augustus
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,
Obrien 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 september
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 HIHO SXM N.V. voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD 82, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 30 augustus
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 augustus
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 BOSPHORUS N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 111
, COLE BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 juni 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 augustus
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 PICASSO
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
FRONT STREET # 2, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.16 augustus
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 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Obrien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
NORTHFIELDS
MANAGEMENT COMPANY LIMITED N.V.
voorheen gevestigd te P O BOX 1066,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 augustus 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,
Obrien 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 september
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 HOTEL CORP. BLUE SEA
N.V. voorheen gevestigd te ROBERT DRIVE
#2, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 augustus 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 augustus
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 CARIBBEAN RACING
CRUISES N.V. voorheen gevestigd te SUIT
#9, GREAT BAY MARINA, , PHILIPSBURG ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 20 augustus
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,
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 19 augustus
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 ROMEO REAL
ESTATE
N.V.
voorheen
gevestigd
te
EXECUTIVE HARBOUR BUILDING UNIT 1,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.16 augustus 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 augustus
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 BABITA N.V. voorheen
gevestigd te BACK STREET # 70-B,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 augustus 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 02 september
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MR. LALU W.
NANDWANI DIR. VAN CHOICE FASHIONS
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET
#140, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
02 september 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 augustus
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 CINFAT ENTRERPRISES
N.V.
voorheen
gevestigd
te
C.
A.
CANNEGIETER
STREET
#
89
,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 14 augustus 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 19 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan STAR
SHIPPING N.V. voorheen gevestigd te
EXECUTIVE
HARBOUR
BU,,
POINTE
BLANCHE,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.16 augustus 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 augustus
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 BERGEE ELECTRONIC
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
A.J.C. BROUWERS ROAD #26,, CAYHILL,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 augustus
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 september
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SANJVIN
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET
#16 E MILLENIA PLAZA, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 september
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 augustus
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 STEELE ARTS N.V.
voorheen gevestigd te WHITE SANDS DRIVE
# 5 , BEACON HILL , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 20 augustus 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 19 September
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 CHENMYRO N.V voorheen
gevestigd te CUPE COY BEACH CLUB 116,
CUPE
COY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.18 september 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 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Obrien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BRENRICK SERVICES &
CONSTRUCTION CO. N.V. voorheen gevestigd
te A. TH. ILLIDGE ROAD 48 UNIT 15, P.O.
BOX #5204, LOWER PRINCESS QUARTER,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 augustus
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,
Obrien 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 september
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 TWIST N.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET #160,,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
02 september 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 augustus
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 TRUE COLORS N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 130
, COLE BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 juni 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 September
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 KIRSTAN N.V. voorheen
gevestigd te COLE BAY INDUSTRIAL
CENTER, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.18 september 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 augustus
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 CHINA INTERNET CAFE
N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET #
138, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 augustus 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
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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 september
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WHISKEY
BAR N.V. voorheen gevestigd te REMBRANDT
PLEIN 15, MADAME ESTATE, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 juni 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 augustus
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 AQUACERAMICS N.V. voorheen gevestigd te BUSH
ROAD #30 , CUL DE SAC , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 augustus 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 19 September
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 SOCIAL CHEMISTRY( ST.
MAARTEN N.V.) voorheen gevestigd te CUPE
COYCLUB 220, , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.08 augustus 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 augustus
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 DAMAS JEWELRY N.V.
voorheen gevestigd te BACK STREET # 55,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 augustus 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

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2019, nummer 26

Datum: 25 october 2019
Pagina

| 21

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 september
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WORLD
ORDER N.V. voorheen gevestigd te FRONT
STREET #16, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 september 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 augustus
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 ART WORKS
HERE
N.V.
voorheen
gevestigd
te
WINDWARD STREET #3 , COLE BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 augustus
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 augustus
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 ARCADIS ST.
MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te SR.
MODESTA ROAD # 21-2, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.01 augustus
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 augustus
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 FOREVER FASHION N.V.
voorheen gevestigd te BACK STREET # 99-B,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 augustus 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,
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 03 september
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Obrien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BIBA MANAGEMENT N.V.
voorheen gevestigd te WELLINGTON ROAD
33, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 augustus 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 augustus
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 CHARTERS IN PARADISE
N.V.
voorheen
gevestigd
te
BOBBY'S
MARINA, PHILIPSBURG P.O. BOX 999 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 augustus 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Obrien 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 20 augustus
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 ASHTROM ST. MAARTEN
N.V. voorheen gevestigd te DIAMOND ROAD
#4 APT 1, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.01 augustus 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 augustus
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 HARNAM CORPORATION
N.V. DBA VICTORIOUS WHOLESALE &
RETAIL voorheen gevestigd te BACK STREET
#202, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 augustus 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 03 september
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Obrien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BLUE SAPPHIRE CAFE
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD #
59, LOW LANDS, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 augustus 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 augustus
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 CONCORDIA
LEGAL BV voorheen gevestigd te ZIRCON
ROAD 8-A , BILLY FOLLY , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 augustus 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Obrien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 augustus
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
ASTRIUM
CONSTRUCTION NV voorheen gevestigd te A.
TH ILLIDGE ROAD 88, LOWER PRINCE'S
QUARTER,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.13 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 28 augustus
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 JOMANO ENTERPRISES
N.V. voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWERS
ROAD #1, CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 augustus 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 03 september
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 CAPTAIN MORGAN
CHARTERS N.V. voorheen gevestigd te FRONT
STREET #6, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 september 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 augustus
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 GREEN WHEELS N.V.
voorheen gevestigd te BOARD WALK # 31 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 augustus 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,
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 20 augustus
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 BANSINGH &
SONS N.V. voorheen gevestigd te WELL ROAD
9, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.01 augustus 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 augustus
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 MICRODEVICE N.V.
voorheen gevestigd te A TH ILLIDGE ROAD
74, LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 augustus
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,
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 03 september
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
CARIBBEAN
DEVELOPMENT CENTER (C.D.C.) W.I. N.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET #36,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
02 september 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 augustus
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 ICE COOL N.V. voorheen
gevestigd te BOARDWALK BOULEVARD #14
, PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 augustus 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,
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 20 augustus
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 CARIBBEAN EXPRESS
GOURMET COFFEES & PASTRIES voorheen
gevestigd te WATERFRONT ROAD #16, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.26 juni
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 augustus
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
NATIONALE
NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MIJ.
N.V. voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWER
ROAD 6, CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 augustus 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,
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 03 september
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 CENTRAL
STOCK HOLDING N.V. voorheen gevestigd te
FRONT STREET #5, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 september
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 augustus
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
IRENE
BAR
&
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te
A.J.C. BROUWER ROAD #37 , CUL DE SAC ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 augustus
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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 augustus
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 CT MARINE voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD 64, FEDEX
BUILDING, 2ND FLOOR, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.15 augustus
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 augustus
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 NIMER ENTERPRISES
N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET #
62, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 augustus 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
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 september
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 FAST CASH
(SINT MAARTEN) N.V. voorheen gevestigd te
FRONT STREET #5, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 september
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 augustus
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 JUST CHARTERS N.V.
voorheen gevestigd te BOBBY'S MARINA ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 augustus 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 augustus
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 KARUNA N.V. voorheen
gevestigd te WELGELEGEN RD #59 P/A
BELAIR COMMUNITY CENTER,, CAY HILL,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.20 augustus
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 augustus
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 OTHMAN ENTERPRISES
N.V. DBA 0 - 14 KIDS voorheen gevestigd te
A.J.C. BROUWERS ROAD #1, CAY HILL,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 augustus
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,
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 03 september
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 G-YU INTERNATIONAL
INVESTMENTS N.V. voorheen gevestigd te
FRONT STREET #62,, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 september
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 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan KAVI REAL
ESTATE N.V. voorheen gevestigd te BUSH
ROAD # 70 , CUL DE SAC , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 augustus 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,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 augustus
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 MATSER ,
GERRIT SEBASTIANUS JOANNUS voorheen
gevestigd te GOLDFINCH ROAD # 18 APT 1,
POINTE BLANCHE, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.02 augustus 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 augustus
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 SAMS SIGNS &
BUILDING CONTRACTORS N.V. voorheen
gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD 76,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 27 augustus 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,
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 03 september
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 HAPPY GARDEN N.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 15,,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
02 september 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 augustus
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
LANAGIO
CONSTRUCTION COMPANY N.V. voorheen
gevestigd te A.J.C. BROUWER ROAD #280 ,
CUL DE SAC , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 augustus 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 20 augustus
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
NICE
TIMES
ENTERTAINMENT N.V.C/O DEFIENN & CO.
voorheen gevestigd te CAPTAIN OLIVERS
MARINA LOT #44, OYSTER POND, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.16 augustus
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 augustus
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
SOPHISTICATED
MERCHANDISE N.V. DBA "STEP IN"
voorheen gevestigd te BACK STREET # 64,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 augustus 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,
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 03 september
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
MAYFAIR
SINT
MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te FRONT
STREET #65, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 september 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 augustus
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
LE
CHAMPAGNE SNACK N.V. voorheen gevestigd
te ORANGE GROVE SHOPPING CENTER ,
COLE
BAY
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 19 augustus 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 augustus
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 P/A
HASSINK & ROOS ACC. voorheen gevestigd te
GOLDFINCH RD 11, POINT BLANCHE, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.01 augustus
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 augustus
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 THE BIG PARTY ON THE
BEACH N.V. voorheen gevestigd te A.C.
WATHEY SQUARE, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 augustus
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 03 september
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RUSHI N.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET #45,,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
02 september 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 augustus
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 MENTAR,
GWENNETH voorheen gevestigd te MONTE
VIDEO ROAD # 16 , UNION FARM , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 augustus
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 augustus
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
PATRICK'S
DEURWAARDER EN INCASSO N.V. voorheen
gevestigd
te
BACK
STREET
#49,
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.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 28 augustus
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 VAN DEN BOSCH
OPERATIONS N.V. voorheen gevestigd te A.T.
ILLIDGE ROAD #42, LOWER PRINCESS
QUARTER,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 augustus 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,
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 03 september
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan STREET
VIBES N.V. voorheen gevestigd te FRONT
STREET #47,, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 september 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 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan NEW YORK
NAILS N.V. voorheen gevestigd te BUSH
ROAD # 77 , CUL DE SAC , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 augustus 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 augustus
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 RICHGIRL N.V. voorheen
gevestigd te PIGEON ROAD 7, POINTE
BLANCHE,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.02 augustus 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 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Obrien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan C.E.C. WINDWARD N.V.
VOORHEEN
voorheen
gevestigd
te
GROUNDDOVE ROAD #5 UNIT #21-22,
POINT BLANCHE, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 augustus 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,
Obrien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 september
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 SUHANNA GIFT SHOP
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET
#6,, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
02 september 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 augustus
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 OM NAMAH
SHIVAYA N.V voorheen gevestigd te BUSH
ROAD # 81 , CUL DE SAC , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 augustus 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 augustus
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 S.J.M. DISTRIBUTORS AND
INTERNATIONAL SALES N.V. voorheen
gevestigd te LIMPET ROAD #56, GUANA
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.02
augustus 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 augustus
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 CRYSTAL BOATING N.V.
voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD
26, LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 augustus
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,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2019, nummer 26

Datum: 25 october 2019
Pagina

| 34

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 september
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TEL-TIME
INTERNATIONAL
INC
N.V.
voorheen
gevestigd
te
FRONT
STREET
#5,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
02 september 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 augustus
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
OUTSOURCING SERVICES LIMITED N.V.
voorheen gevestigd te BUSH ROAD #52 P.O.
BOX 841 , CUL DE SAC , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 augustus 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ARTSEN
TRAVEL & TOURS N.V. voorheen gevestigd te
ORANGE GROVE SHOPPING CENTRE UNIT
#16E, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.19 augustus 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 augustus
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 ELLEON CONSTRUCTION
N.V. voorheen gevestigd te A. TH. ILLDIGE
ROAD #15, LOWER PRINCESS QUARTER,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 augustus
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 september
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan THE PIRATE
BAR & RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd
te FRONT STREET #47, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 september
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 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ROYAL
CARIBBEAN SURGEONS N.V. voorheen
gevestigd te A.J.C. BROUWERS ROAD # 6 ,
CAY
HILL
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 20 augustus 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LATIN
BAKERY & PASTRY N.V. voorheen gevestigd
te ORANGE GROVE # 5-D, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.12 augustus
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 augustus
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 GLETSJER N.V. DBA ONE
ELEVEN voorheen gevestigd te WELFARE
ROAD # 111, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 27 augustus 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 september
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 THE ST. MAARTEN
BAKERY N.V. voorheen gevestigd te FRONT
STREET #6 SUITE 2-B, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 september
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 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SCOTCH
HOUSE TRADERS N.V. voorheen gevestigd te
BUSH ROAD # 22 APT 2 , CUL DE SAC , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 augustus
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,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LI'S
ENTERPRISES N.V. DBA BARE ESSNTIALS
voorheen gevestigd te BILLY FOLLY ROAD
17-A, BILLY FOLLY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.14 augustus 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 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan J.D.W.
MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te
FRONT STREET # 211, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 augustus
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 september
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 TURANA N.V. voorheen
gevestigd
te
FRONT
STREET
#68-A,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
02 september 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 augustus
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
SIZE
MATTERS
ADVENTURE N.V. voorheen gevestigd te
BOBBY ' S MARINA , PHILIPSBURG , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 augustus
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,
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 20 augustus
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
MIKE
&
INGA
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
BOBBY'S MARINA, JUA, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.23 augustus
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 augustus
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 JET CAR WASH &
LAUNDROMAT N.V. voorheen gevestigd te A.
TH. ILLIDGE ROAD 44, LOWER PRINCESS
QUARTER,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 augustus 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,
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 03 september
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 ZOVARE N.V. voorheen
gevestigd
te
FRONT
STREET
#7,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
02 september 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 augustus
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 SKYDIVE ST.
MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te
ZIRCON ROAD 9-A , BILLY FOLLY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 augustus
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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 augustus
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 PISTACHE
COFFEE SHOP N.V. voorheen gevestigd te
FRONT STREET # 35, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.16 augustus
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 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Obrien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan NOBLE SOLOMON
EXECUTIVE
ADVISORS
N.V
voorheen
gevestigd te P.O. BOX # 929, , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 26 augustus 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,
Obrien 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 04 september
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Obrien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BILLINGSLEY, WILLIAM
W voorheen gevestigd te WELFARE ROAD
#75, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 augustus 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 augustus
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 ST. MAARTEN ORIGINAL
CANDY STORE N.V. voorheen gevestigd te
BOBBY;S MARINA # 108 , PHILIPSBURG ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 augustus
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Obrien 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 20 augustus
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 S & M
BUSINESS ACCOUNTING N.V. voorheen
gevestigd te C/O : THE MAILBOX 05048,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.14 augustus 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 augustus
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 SOLAHOT ST. MAARTEN
N.V. voorheen gevestigd te A.T. ILLIDGE
ROAD # 28, LOWER PRINCESS QUARTER,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 augustus
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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 augustus
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 CELL CITY N.V. voorheen
gevestigd te C/O ABS ACCOUNTING N.V.,
BUSH ROAD #70, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 augustus 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 augustus
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 STARLITE SERVICES
N.V. voorheen gevestigd te BLEEDING HART
ROAD #2, , SAUNDERS, , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 augustus 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,
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 20 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SILVER MILE
FOUNDATION
voorheen
gevestigd
te
FREEPORT PLAZA SUITE 1-A & 13,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.16 augustus 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 augustus
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 TOP CUT SALON N.V.
voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD
28, LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 augustus
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan COSAS BONITAS N.V.
voorheen gevestigd te ROMONDSTEEG2-B
SHOP 5, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 augustus 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 augustus
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 SWALIGA CHARTER N.V.
voorheen gevestigd te BOBBY'S MARINA ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 augustus 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
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 20 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SPEEDY
KOPTER N.V. voorheen gevestigd te FOURESS
BUILDING EMMA PLEIN, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.16 augustus
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 sugustus
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 ASSOCIATES BUSINESS
& MARKETING N. V. voorheen gevestigd te
A TH.
ILLIDGE ROAD
#26,, LOWER
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 augustus 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 augustus
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 HARBOUR WINDS
DELIGHT NV voorheen gevestigd te AIRPORT
ROAD #82 A, , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 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 26 augustus
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 TEAK ONLY
N.V. voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 36H , CUL DE SAC , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 augustus 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 augustus
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 SXM MOVING
PARTIES
N.V.
voorheen
gevestigd
te
FREEPORT DRIVE # 2, MIDDLE REGION,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.16 augustus
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 30 augustus
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 BARNES, DERRICK
voorheen gevestigd te OVER THE BANK #17,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 augustus 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
JESUS
HOUSE
FOUNDATION voorheen gevestigd te AJC
BROWERS ROAD UNIT #4, CAY HILL, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 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 26 augustus
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 TROPICAL CALORIES
N.V. DBA 12 METRE & RESTAURANT
voorheen gevestigd te BOBBY'S MARINA
JUANCHO YRASQUIN BOULEVARD # 22 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 augustus 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
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 21 augustus
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 BRATAR MANAGEMENT
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te
WELLINGTON ROAD LAGOON PARK APT
33-35, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.20 augustus 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 30 augustus
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 EMERGENCY 24 N.V.
voorheen gevestigd te A TH ILLIDGE SUITE 2
106, LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 augustus
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,
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 16 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LA KABALA PROPERTIES
N.V. voorheen gevestigd te BEACON HILL
ROAD 2, BEACON HILL, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 07 juni 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 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WEST
INDIES
CONSULTING
N.V.
voorheen
gevestigd te BUSH ROAD #52 , CUL DE SAC ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 augustus
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 augustus
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Obrien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan GOLBAL MARKETING
NETWORK N.V. voorheen gevestigd te
POINTSETTA RD # 13, BETTY ESTATE, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.19 augustus
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 30 augustus
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 SHAQUILLE N.V.
voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD,,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 27 augustus 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Obrien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

Bij exploot dd. 7e october 2019, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie , heb
ik, Solange Monique Apon, deurwaarder van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba , Curaçao,
St. Maarten en Bonaire, Saba & St. Eustatius.,
ten verzoeke van Griffin Adolph Johnson, ten
deze, gedomicilieerd ten kantore van de
gemachtigde, mr. Heindrich Seferina, aan
Rodney Stiles, zonder bekende woon of
verblijf[laats, BETEKEND een exploot van een
Vonnis (AR 3/19 – SAB 201900003) van het
Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Saba,
van 2e juli 2019, met het bevel om binnen twee
(2) dagen na betekening van gemeld vonnis
tegen gerequireerde uitgesproken veroordeling
te voldoen
.
De Deurwaarder
Solange M. Apon

Bij exploot dd. 15e oktober 2019, afschrift
waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem,
aspirant deurwaarder op St. Maarten, alhier, ten
verzoeke van Banco di Caribe N.V, gevestigd
op St. Maarten, gedomicilieerd ten kantore van
Notariskantoor Mingo, Hermanus Hendrikus
Johannes Maria van Xanten., gevestigd op
Saba , BETEKEND een brief van voornoemd
notariskantoor op St. Maarten, van 11e oktober
2019, geschieddende deze betekening en
publicatie ten effecte rechtens en opdat de
geexploiteerde van het een of ander niet
onkundigd blijven

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Bij exploot dd. 15e oktober 2019, afschrift
waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem,
aspirant deurwaarder op St. Maarten, alhier, ten
verzoeke van Banco di Caribe N.V, gevestigd
op St. Maarten, gedomicilieerd ten kantore van
Notariskantoor Mingo, Selera Dunia N.V.,
gevestigd op Saba , BETEKEND een brief van
voornoemd notariskantoor op St. Maarten, van
11e oktober 2019, geschieddende deze
betekening en publicatie ten effecte rechtens en
opdat de geexploiteerde van het een of ander
niet onkundigd blijven

Bij exploot dd. 15e oktober 2019, afschrift
waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem,
aspirant deurwaarder op St. Maarten, alhier, ten
verzoeke van KennethJohnson & Roland
Levenstone , gevestigd op St. Maarten,
gedomicilieerd ten kantore van Notariskantoor
Leonard Ambrose Hassell, gevestigd op Saba
, BETEKEND een brief van voornoemd
notariskantoor op St. Maarten, van 11e oktober
2019, geschieddende deze betekening en
publicatie ten effecte rechtens en opdat de
geexploiteerde van het een of ander niet
onkundigd blijven

De aspirant deurwaarder
Danica E. N. Zichem

De aspirant deurwaarder
Danica E. N. Zichem

De aspirant deurwaarder
Danica E. N. Zichem

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2019, nummer 26

Datum: 25 october 2019
Pagina

| 46

AANKONDIGING

OPROEPING

Bij exploot dd. 11e. oktober 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 Stichting Dawn Beach Estate
Lots Foundation gedomicilieerd ten kantore
van mr. P. Bruns, kantoorhoudende op St.
Maarten, aan Falling Star Holding Limited,
zonder bekend vestiging op St. Maarten.
BETEKEND een verzoekschrift met de daarop
door het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats
St. Maarten, gestelde beschikking dd. 9e
oktober 2019, alsmede een uit die beschikking
door
de
ondergetekende
deurwaarder
opgemaakt proces-verbaal van 11e oktober,
2019, houdende conservatoir onroerendgoed
beslag
als
in
voormeld
proces-verbaal
omschreven.

Bij exploot dd. 7e october 2019, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie , heb
ik, Solange Monique Apon, deurwaarder van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba , Curaçao,
St. Maarten en Bonaire, Saba & St. Eustatius.
Opgeroepen: Bertin Chance, zonder bekende
woon of verblijfplaats, om op dinsdag de 3e
december 2019 te 9:00 uur voormiddag ter
terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg
op het eiland Saba, ten Raadhuize te de Bottom
te verschijnen, om de vordering van Joseph
Wilfred
Raphael
Andre
Chance,
gedomicilieerd ten kantore van de advocaat mr.
Melinda Hoeve, te antwoorden (SAB 12/19 –
SABA 201900012)
De deurwaarder
Solange M. Apon

De aspirant deurwaarder
Danica E. N. Zichem.

OPROEPING

OPROEPING

Bij exploot dd. 7e october 2019, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie , heb
ik, Solange Monique Apon, deurwaarder van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba , Curaçao,
St. Maarten en Bonaire, Saba & St. Eustatius.
Opgeroepen: de overige erfgenamen van
wijlen Arnold Hassel en van Martha
Simmons,
zonder
bekende
woon
of
verblijfplaats, om op dinsdag de 3e december
2019 te 8:30 uur voormiddag ter terechtzitting
van het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland
Saba, ten Raadhuize te de Bottom te
verschijnen, om de vordering van Maria Lieria
Peters, gedomicilieerd ten kantore van de
advocaat mr. Vivian Choennie, te antwoorden
(SAB 20/18 – SABA 201800026)

Bij exploot dd. 10e oktober 2019, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Danica E.N. Zichem,
aspirant
deurwaarder
op
St.
Maarten.
Opgeroepen:
Esperanza Javier,
zonder
bekende woon of verblijfplaats op St.Maarten
aan de om op dinsdag de 7e januari 2020 te
8:30 uur voormiddag ter terechtzitting van het
gerecht in eerste aanleg op het eiland
St.Maarten, ten Raadhuize aan de Frontstreet te
verschijnen, om de vordering van George
Aurelius Scot, gedomicilieerd ten kantore van
de advocaat mr. B.G. Hofman, te antwoorden
(AR 224/19 – SXM 201901015)

De deurwaarder
Solange M. Apon

De aspirant deurwaarder
Danica E.N. Zichem
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ECHTSCHEIDING

ECHTSCHEIDING

Bij exploot van 11e oktober, 2019, heb ik
Danica E. N. Zichem, aspirant deurwaarder op
St. Maarten , bij het Gerecht in Eerste Aanleg,
zittingsplaats St. Maarten, ten verzoeke van,
Caren Ann Marie Aniford, vonnis van het gerecht
in Eerste Aanleg, zittingplaats St.Maarten, van
de 7e oktober, 2019 waarvan de echtscheiding
is uitgesproken tussen Caren Ann Marie
Aniford
wonende
op
St.Maarten
en
Christopher Butler wonende op St.Maarten (
SXM 201900639)

Bij exploot van 7e oktober 2019, afschrift
waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie
op St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem,
aspirant deurwaarder op St. Maarten, bij het
Gerecht in Eerste Aanleg St. Maarten, gelaten
aan de Offier van Justitie op St, Maarten, ten
verzoeke van Agnes Letitia Samson, vonnis van
het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingplaats
St.Maarten, van de 23e september, 2019
waarvan de echtscheiding is uitgesproken
tussen, Sandra Bailey wonende op St.Maarten
en Peter Michael Lorainey wonende te
Trinidad aldaar. (SXM 201900501)

De aspirant deurwaarder,
Danica E. N. Zichem
De aspirant deurwaarder,
Danica E. N. Zichem
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No.2019/1129

LANDSBESLUIT
Van de 14 Augustus 2019 ,no. LB-19/0005
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
In overweging genomen hebbende:
-

-

dat het noodzakelijk is medewerkers van de Inspectiedienst van het Ministerie van
Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid te belasten met het toezicht op de naleving
van wettelijke regelingen op het gebied van arbeid, hen daartoe bij Landsbesluit aan te wijzen
en zodanige aanwijzing bekend te maken in de Landscourant;
dat de heer Andrew Ruben Henk Budike is aangesteld als hoofdinspecteur arbeid bij de
Inspectiedienst van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid;

Gelet op:
Artikel 34, eerste lid van de Arbeidsregeling, artikel 13, eerste lid van de Landsverordening arbeid
vreemdelingen, artikel 7a, eerste lid van de Landsverordening beeindiging arbeidsovereenkomsten,
artikel 13a, eerste lid van de Landsverordening minimumlonen, artikel 9a, eerste lid van de
Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten en artikel 16a, eerste lid van de
Vakantieregeling;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De heer Andrew Ruben Henk Budike wordt voor de duur van zijn aanstelling aangewezen als
toezichthouder op de naleving van de volgende wettelijke regelingen:
a. Arbeidsregeling;
b. Landsverordening arbeid vreemdelingen;
c. Landsverordening beeindiging arbeidsovereenkomsten;
d. Landsverordening minimumlonen;
e. Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten, en
f. Vakantieregeling.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de
Landscourant waarin het wordt geplaatst.
Philipsburg, 14 Augustus 2019
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
van October 08 2019
MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, SOCIALE ONTWIKKELINGEN ARBEID
NR.: 1525 /2019
In overweging genomen hebbende:
-

-

dat het noodzakelijk is medewerkers van de Inspectiedienst van het Ministerie van
Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid te belasten met het toezicht op de naleving
van wettelijke regelingen op het gebied van arbeid, hen daartoe bij Ministeriële beschikking
aan te wijzen en zodanige aanwijzing bekend te maken in de Landscourant;
dat de heer Andrew Ruben Henk Budike is aangesteld als hoofdinspecteur arbeid bij de
Inspectiedienst van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid;

Gelet op:
Artikel 12, eerste lid, van de Landsverordening op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en
artikel 2, tweede en derde lid, van de Veiligheidslandsverordening.
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De heer Andrew Ruben Henk Budike wordt voor de duur van zijn aanstelling aangewezen als
toezichthouder op de naleving van de Landsverordening op het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten en tevens als ambtenaar als bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, van de
Veiligheidslandsverordening.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van publicatie in het Landscourant.

Philipsburg,
Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid
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No 2019/

MINISTERIËLE BESCHIKKING
Beschikking van de Minister van Algemene Zaken van 18 oktober 2019, houdende de
vaststelling van mogelijke kleuren voor kandidatenlijsten
In overweging genomen hebbende dat:
- bij elke verkiezing een kleur kan worden toegekend aan een kandidatenlijst;
- dat de Minister van Algemene Zaken de daarvoor beschikbare kleuren bepaalt.
Gelet op:
-artikel 36, tweede lid, van de Kiesverordening;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Aan de kandidatenlijsten worden de navolgende kleuren toegekend:
a. Rood;
b. Geel;
c. Blauw;
d. Groen;
e. Bruin;
f. Cyaan;
g. Zwart;
h. Wit;
i. Paars;
j. Magenta;
k. Oranje;
l. Grijs;
m. Beige; of,
n. Goud.
Artikel 2
1. Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening;
2. Deze beschikking wordt in de landscourant geplaatst.

Philipsburg, 18 oktober 2019
Minister van Algemene Zaken
Wycliffe Smith
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No.2019/1562

LANDSBESLUIT
Van de 21 October 2019 , no.LB-19/0755
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
In overweging genomen hebbende:
- dat artikel 12, eerste lid, van de Kiesverordening bepaalt dat er een Centraal Stembureau is;
- dat artikel 12, derde lid, van de Kiesverordening bepaalt dat de voorzitter, de plaatsvervangend
voorzitter en de leden en plaatsvervangende leden op basis van deskundigheid en ervaring, op
voordracht van de benoemingscommissie, bij landsbesluit worden benoemd;
- dat de benoemingscommissie als bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Kiesverordening zich heeft
beraden over geschikte kandidaten voor benoeming in het Centraal Stembureau, waarbij enerzijds
de wettelijke benoemingsvereisten in acht zijn genomen en anderzijds is geoordeeld over relevante
deskundigheid en ervaring;
- dat er thans in de vervulling van een vacature zal worden voorzien;
- dat hierbij benoeming plaatsvindt van een lid om in deze vacature te voorzien.
Gelet op:
- artikel 12, derde lid, van de Kiesverordening;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De hiernavolgende personen wordt in het Centraal Stembureau benoemd voor een periode van 7
jaren:
-

mevrouw Mercedes Amory James, geboren op 22 mei 1983, tot lid;

Artikel 2
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van
ondertekening.
2. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg,
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister van Algemene Zaken
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Beschikking nummer: 2/2019
Datum: 22 oktober 2019
DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN,
Gelezen:
het verzoek van de politieke partij The Concordia Political Alliance Association van 8 oktober
2019 tot registratie van de aanduiding CPA als aanduiding die geplaatst zal worden boven de door de
politieke partij in te dienen lijst van kandidaten;
Overwegende:
dat er geen bezwaar bestaat tegen voldoening aan het verzoek tot registratie van de aanduiding;
Gelet op:
de artikelen 19 en 24 van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De aanduiding CPA wordt geregistreerd in het register van aanduidingen, bedoeld in artikel 14,
tweede lid, van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen, als de aanduiding die
zal worden geplaatst boven de door de politieke partij The Concordia Political Alliance Association
in te dienen lijst van kandidaten.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Landscourant
waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 22 oktober 2019.
Artikel 3
Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Landscourant en een of meer dagbladen.
Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:
De Minister van Algemene Zaken
De Algemene Rekenkamer
Het Centraal Stembureau
The Concordia Political Alliance Association
Sint Maarten, 22 oktober 2019
B.G. Hofman
Voorzitter

M.J. Hooi
plv. lid

O.L. Williams
plv. lid

Een belanghebbende kan op grond van artikel 25 van de Landsverordening registratie en financiën
politieke partijen uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de Landscourant waarin deze
beschikking is geplaatst, tegen deze beschikking beroep instellen bij het Gerecht in eerste aanleg van
Sint Maarten.
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Beschikking nummer: 3/2019
Datum: 22 oktober 2019
DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN,
Gelezen:
het verzoek van de politieke partij The United People’s Party Association van 9 oktober 2019 tot
registratie van de aanduiding UP als aanduiding die geplaatst zal worden boven de door de politieke
partij in te dienen lijst van kandidaten;
Overwegende:
dat er geen bezwaar bestaat tegen voldoening aan het verzoek tot registratie van de aanduiding;
Gelet op:
de artikelen 19 en 24 van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De aanduiding UP wordt geregistreerd in het register van aanduidingen, bedoeld in artikel 14, tweede
lid, van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen, als de aanduiding die zal
worden geplaatst boven de door de politieke partij The United People’s Party Association in te
dienen lijst van kandidaten.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Landscourant
waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 22 oktober 2019.
Artikel 3
Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Landscourant en een of meer dagbladen.
Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:
De Minister van Algemene Zaken
De Algemene Rekenkamer
Het Centraal Stembureau
The United People’s Party Association
Sint Maarten, 22 oktober 2019

B.G. Hofman
Voorzitter

M.J. Hooi
plv. lid

O.L. Williams
plv. lid

Een belanghebbende kan op grond van artikel 25 van de Landsverordening registratie en financiën
politieke partijen uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de Landscourant waarin deze
beschikking is geplaatst, tegen deze beschikking beroep instellen bij het Gerecht in eerste aanleg van
Sint Maarten.
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Beschikking nummer: 4/2019
Datum: 22 oktober 2019
DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN,
Gelezen:
het verzoek van de politieke partij The St. Maarten Democratic Party van 9 oktober 2019 tot
registratie van de aanduiding DPSXMOVEMENT als aanduiding die geplaatst zal worden boven de
door de politieke partij in te dienen lijst van kandidaten;
Overwegende:
dat er geen bezwaar bestaat tegen voldoening aan het verzoek tot registratie van de aanduiding;
Gelet op:
de artikelen 19 en 24 van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De aanduiding DPSXMOVEMENT wordt geregistreerd in het register van aanduidingen, bedoeld in
artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen, als de
aanduiding die zal worden geplaatst boven de door de politieke partij The St. Maarten Democratic
Party in te dienen lijst van kandidaten.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Landscourant
waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 22 oktober 2019.
Artikel 3
Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Landscourant en een of meer dagbladen.
Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:
De Minister van Algemene Zaken
De Algemene Rekenkamer
Het Centraal Stembureau
The St. Maarten Democratic Party
Sint Maarten, 22 oktober 2019
B.G. Hofman
Voorzitter

M.J. Hooi
plv. lid

O.L. Williams
plv. lid

Een belanghebbende kan op grond van artikel 25 van de Landsverordening registratie en financiën
politieke partijen uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de Landscourant waarin deze
beschikking is geplaatst, tegen deze beschikking beroep instellen bij het Gerecht in eerste aanleg van
Sint Maarten.
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Decision No.:2/ 2019
Date: Tuesday October 22, 2019
THE ELECTORAL COUNCIL OF SINT MAARTEN,
Having read:
The application of the political party The Concordia Political Alliance Association of October 8,
2019 for
Re-registration of the reference CPA as the reference that shall be placed above the list of candidates
to be submitted by the aforementioned political party;
Considering:
That there is no objection to comply with the application for registration of the reference;
In view of:
Articles 19 and 24 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties;
HAS DECIDED:
Article 1
The reference CPA shall be registered in the register of references as referred to in Article 14, par. 2
of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties as the reference that shall
be placed above the list of candidates to be submitted by The Concordia Political Alliance
Association.
Article 2
This Decision shall enter into force on the day following the date of its publication in the National
Gazette and shall be retroactive until October 22, 2019.
Article 3
This Decision shall be published in the National Gazette and in one or more local daily newspapers.
Copies
-

hereof to be forwarded to:
The Minister of General Affairs
The General Audit Chamber
The Central Voting Bureau
People’s Progressive Alliance Association

St. Maarten, October 22, 2019
B.G. Hofman
Chairman

G.C. Richardson-Nicolaas
Member

L.A. Richardson
Member
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Decision No.: 3/2019
Date: Tuesday October 22, 2019
THE ELECTORAL COUNCIL OF SINT MAARTEN,
Having read:
The application of the political party The United People’s Party Association of October 9, 2019 for
re-registration of the reference UP as the reference that shall be placed above the list of candidates to
be submitted by the aforementioned political party;
Considering:
That there is no objection to comply with the application for registration of the reference;
In view of:
Articles 19 and 24 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties;
HAS DECIDED:
Article 1
The reference UP shall be registered in the register of references as referred to in Article 14, par. 2 of
the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties as the reference that shall be
placed above the list of candidates to be submitted by The United People’s Party Association.
Article 2
This Decision shall enter into force on the day following the date of its publication in the National
Gazette and shall be retroactive until October 22, 2019.
Article 3
This Decision shall be published in the National Gazette and in one or more local daily newspapers.
Copies
-

hereof to be forwarded to:
The Minister of General Affairs
The General Audit Chamber
The Central Voting Bureau
The United People’s Party Association

St. Maarten, October 22, 2019

B.G. Hofman
Chairman

M.J. Hooi
Substitute Member

O.L Williams
Substitute Member
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Decision No.: 4/2019
Date: Tuesday October 22, 2019
THE ELECTORAL COUNCIL OF SINT MAARTEN,
Having read:
The application of the political party The St. Maarten Democratic Party of October 9, 2019 for
registration of the reference DPSXMOVEMENT as the reference that shall be placed above the list of
candidates to be submitted by the aforementioned political party;
Considering:
That there is no objection to comply with the application for registration of the reference;
In view of:
Articles 19 and 24 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties;
HAS DECIDED:
Article 1
The reference DPSXMOVEMENT shall be registered in the register of references as referred to in
Article 14, par. 2 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties as the
reference that shall be placed above the list of candidates to be submitted by The St. Maarten
Democratic Party.
Article 2
This Decision shall enter into force on the day following the date of its publication in the National
Gazette and shall be retroactive until October 22, 2019.
Article 3
This Decision shall be published in the National Gazette and in one or more local daily newspapers.
Copies
-

hereof to be forwarded to:
The Minister of General Affairs
The General Audit Chamber
The Central Voting Bureau
The St.Maarten Democratic Party

St. Maarten, October 22, 2019
B.G. Hofman
Chairman

M.J. Hooi
Substitute Member

O.L. Williams
Substitute Member
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21 oktober 2019
Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

August 2019
(millions of NAf.)

Assets

Claims on nonresidents
Gold
Official reserves
Other
Domestic assets

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

Difference
compared to
31-Aug-19
31-Jul-19

3,411.9
1,150.1
2,261.8
0.0

25.6
75.9
-50.3
0.0

645.5

4.6

Liabilities

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

265.2
265.2

-7.9
-7.9

2,694.0

-40.6

Currency in circulation

472.2

2.8

166.9
124.9
39.8
1.7
0.4

-73.6
-63.0
-10.6
0.0
0.0

1,820.6
472.2
37.9
1,310.5

25.0
-4.1
37.9
-8.9

234.3
173.0
61.3

5.2
2.1
3.2

1,098.2

78.8

Domestic liabilities

0.1
0.1
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

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

Claims on deposit money banks
Current account balances

268.0
268.0

-1.0
-1.0

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

Claims on other sectors
Other assets

377.4
377.4

5.7
5.7

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

Total assets

4,057.4

30.3

Difference
compared to
31-Aug-19
31-Jul-19

Total liabilities

4,057.4

30.3

In light of the downward trend in gross official reserves and the import coverage, the Bank decided to
tighten its monetary policy by offering Certificates of Deposit (CD) in both guilders (NAf.) and US
dollars (US$) to the commercial banks through bi-weekly auctions as of mid-August 2019. As a result,
the outstanding amount of CDs rose by NAf.37.9 million1in August 2019. Meanwhile, the Bank
maintained the percentage of the reserve requirement at 18.00%. Nevertheless, the amount of the
required reserves decreased by NAf.8.9 million due to the lower base amount2 upon which it is
calculated.
Base money3 decreased by NAf.1.3 million due to a decline in the current account balances of the
commercial banks (NAf.4.1 million), moderated by an increase in currency in circulation (NAf.2.8
million). The decline in the current account balances was largely the result of the net purchase of foreign
exchange, the transfer of dollar deposits to abroad, and the purchase of CDs by the commercial banks
at the Bank. However, this decline was mitigated by the decrease in required reserves and transfers by
N.V. Pensioen ESC, the governments of Curaçao and Sint Maarten, and an institution placed under the
emergency measure from their accounts at the Bank towards their accounts at the commercial banks.
1

Of which NAf.20.0 million in NAf-CDs and NAf.17.9 million in US$-CDs.
The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits.
3
The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank.
2
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The item “Liabilities to non-residents” decreased by NAf.7.9 million, mainly as a result of transactions
carried out by commercial banks in Bonaire from their accounts at the Bank. However, the increase in
deposits of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) at the Bank related to interest
and principal payments on bonds issued by Sint Maarten moderated the decrease in the item “Liabilities
to non-residents”.
The net position of the governments at the Bank deteriorated by NAf.73.6 million due to a decrease in
deposits of both the government of Curaçao (NAf.63.0 million) and the government of Sint Maarten
(NAf.10.6 million). The decrease in deposits of the government of Curaçao was the result of, among
other things, the transfers of funds towards its accounts at the commercial banks. The government of
Curaçao also made payments to creditors related to the completion of the new hospital. However, the
transfer of license fees collected by the Bank over the month of July 2019 mitigated this decrease. The
decrease in the deposits of the government of Sint Maarten can be attributed to the transfer of funds
towards its accounts at the commercial banks related to the reconstruction of the country and the
interest and principal payments to the Dutch State.
Furthermore, the item “Liabilities to other sectors” increased by NAf.5.2 million due largely to funds
received by the public pension fund of Curaçao, APC, from the Dutch State Treasury Agency (DSTA)
related to an annuity loan taken over under the debt relief program that is held in the portfolio of the
APC. Transfers made by a financial institution placed under the emergency measure from its account at
the Bank towards its accounts at the commercial banks mitigated the increase in the item “Liabilities to
other sectors”.
The item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.50.3 million as a
result of the net purchase of foreign exchange and the transfer of dollar deposits to abroad by the
commercial banks, and the transactions by the commercial banks in Bonaire. The decrease in official
reserves was moderated by funds received from abroad by NV Pensioen ESC and the transfer by the
DSTA of an annuity installment.
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.75.9 million as a result
of the higher market value at the balance sheet date compared to the end of July 2019. The gold price
has risen significantly in 2019 related to the increasing tensions in the Middle East, the continuing trade
feud between the United States and China, and possible further interest rate cuts by the Federal Reserve.
The increase in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related
to the rise in the market value of gold.
Willemstad, October 2, 2019
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

