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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SHIVRAH
N.V.SHIVRAH N.V. voorheen gevestigd te
AARON JACOB'S DRIVE 15, CAY BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BIG SHINE
CAR WASH & TIRE CENTER N.V. voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD 77 COLE BAY
, COLE BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
27 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan REALHI
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
EMERALD MERIT ROAD #10,, OYSTER
POND, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.28
september 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GOLDEN
HILL BAR & RESTAURANT N.V. voorheen
gevestigd te MIDDLE REGION ROAD #72A,
MIDDLE REGION, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RIJNATH
MAID & CLEANING SERVICES N.V.
voorheen gevestigd te MAI TREE DRIVE #21,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
03 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DAFOE N V
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 68 U
7/8 , COLE BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
27 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TAMMY'S
TIMESHARE CONNECTION N.V. voorheen
gevestigd te EMERALD MERIT ROAD #10,
OYSTER POND, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.28 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Teolindo Nadal
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
AINSWORTH
&
ASSOCIATES
CONSTRUCTION B.V. voorheen gevestigd te
SUCKER
GARDEN
ROAD
#
8,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SMILE
WHOLESALE B.V. voorheen gevestigd te
LOCAS DRIVE #10-A,, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DIRTY DES
BAR & GRILL 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. 27 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan THE LAZY
LIZARD N.V. voorheen gevestigd te FRONT
STREET #29,, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.03 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Teolindo Nadal
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CON HAZE
N.V. voorheen gevestigd te SUCKERGARDEN
ROAD #52, SUCKERGARDEN, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TROPICAL
SWEET B.V. voorheen gevestigd te LOCAS
TREE DRIVE # 3-2J, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DES LIQOUR
STORE N.V.DES LIQOUR STORE N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD UNIT
#312 , COLE BAY HILL , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 27 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TACKLINGCOURT HEATHER GAYE voorheen gevestigd
te MAHOE TREE DRIVE 4, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.03 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Teolindo Nadal
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DAYA
HOLDING
B.V.DAYA
HOLDING
B.V.
voorheen gevestigd te SUCKERGARDEN
ROAD #27, SUCKERGARDEN, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan XQUISITE
MARKETING N.V. voorheen gevestigd te
MANJACK DRIVE #7A, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
GUANGZHOU DEPARTMENT STORE N.V.
voorheen
gevestigd
te
WALTER
J.A.
NISBETH ROAD #83, , PHILIPSBURG ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 oktober
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan REALTY
WORLD
N.V.
voorheen
gevestigd
te
WELFARE RD 62, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.29 oktober 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan THE
FOUNTAIN OF HEALTH N.V. voorheen
gevestigd te E.C. RICHARDSON STREET
#17,, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 16 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PANLAAN
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE RD
COLE BAY UNIT 16-3A-B., COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 oktober
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FEL
REFRIGERATION N.V. voorheen gevestigd te
C.A CANNEGIETER STREET # 115 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
24 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SIAMESE
DREAM
N.V.
voorheen
gevestigd
te
WELFARE ROAD # 16 UNIT 3-A & 3-B,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.29 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan W.T.G.
PRICE & ASSOCIATES
N.V. voorheen
gevestigd te E.C. RICHARDSON STREET
#17, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 16 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ROMAC
FINANCIAL
SERVICES
N.V.
voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD # 54, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
oktober 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan C & H
ELECTRICAL CONTRACTERS N.V. voorheen
gevestigd te A.J.C. BROUWERS ROAD #188A, P.O. BOX 762 , CAY HILL , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TRADE
WINDS NV voorheen gevestigd te ROSES RD
6, CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.05 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan YANFANG,
YU voorheen gevestigd te E.C. RICHARDSON
STREET # 5, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 28

Datum: 23 December 2021
Pagina

|9

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RYTAMS
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROA D
# 113-C, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SMART PET
SHOP N.V. voorheen gevestigd te A.TH.
ILLIDGE ROAD #15, , LOWER PRINCESS
QUARTER
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
15 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan VAN DER
MEYDEN ANTOINE/ DIR VAN HARMEY
AUTO SUPPLY N.V.EDDY'S AUTO SUPPLY
II voorheen gevestigd te ORANGE GROVE,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.09 maart 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SALTPOND
N.V.
voorheen
gevestigd
te
E.C.
RICHARDSON ROAD, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SAS
INTERNATIONAL PRIVATE FOUNDATION
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan VIMAX
(SXM) CONSTRUCTION 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. 15 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan AMINA
AFRICAN DESIGNS N.V. voorheen gevestigd
te DEFIANCE ROAD 5, DEFIANCE, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.05 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
201, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GRAPHIX
UNLIMITED N.V. voorheen gevestigd te
WELGELEN DRIVE UNIT 8-H33, CAY HILL,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SPA AT THE
BOON N.V. voorheen gevestigd te WELFARE
ROAD # 64 FEDEX BLDG 2ND FLOOR, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
oktober 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WELL BEING
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te
A.TH.ILLIDGE
RD
#278
,
LOWER
PRINCESS QUARTER , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
15 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Teolindo Nadal
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CHEMU
LAGOON B.V. voorheen gevestigd te OVER
THE POND ROAD #24, LPQ, OVER-THEBANK, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.03
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
201, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HAZELL'S
CONSTRUCTION & MAINTENANCE N.V.
voorheen gevestigd te WELL ROAD # 85
UNIT 21, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 04 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SUNSHINE
TRAVEL B.V.SUNSHINE TRAVEL B.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 62
UNIT 1, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
KINDERCARE PLAYSCHOOL AND DAYCARE
FOUNDATION
voorheen
gevestigd
te
MIDDLE REGION ROAD #23 , MIDDLE
REGION
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
09 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BLUE
SAPPHIRE N.V. voorheen gevestigd te
BEACON HILL ROAD #44, BEACON HILL,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.26 oktober
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
201, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RENU
AGNIHOTRI DIR VAN I.E.M.R. N.V DBA
INTERNATIONAL
EDUCATION
MAN
RESOURSECES USEOM voorheen gevestigd
te WELL ROAD #60,, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 oktober
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan THE
GERMAN GOURMET STORE N.V voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD # 62 COLE
BAY, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ALL YOU
NEED 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 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WESTE
SHIPPING AGENT N.V. voorheen gevestigd
te PROSPECT ESTATE ROAD # 11,
BELVEDERE,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.27 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
201, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan INDIGO BAY
DEVELOPMENT
CORPORATION
N.V.
voorheen gevestigd te PLAZA DEL LAGO
SIMPSONBAY YACHT CLUB 15, WELFARE
ROAD, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 06 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan THE
ITALIAN JOB N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 24, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 oktober
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november
2021, 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.
24 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HUBO SINT
MAARTEN N.V.P/A PALM & ASSOCIATES
SCHARLOO voorheen gevestigd te ORANGE
GROVE RD. Z/N, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.08 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
201, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MEREX N.V.
voorheen gevestigd te ORANGE GROVE
ROAD #4, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 08 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TK
ELECTRONIC N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 21 UNIT 8, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 oktober
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FEDERATIE
ANTILLIAANSE
JEUGDZORGF.A.J.
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER
STREET # 46 , PHILIPSBURG , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JBL HOMES
B.V. voorheen gevestigd te ORANGE GROVE
ROAD # 10, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.08 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
201, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan AYARI N.V.
PLANTATION FURNITURE AND ANTIQUES
voorheen gevestigd te ORANGE GROVE
SHOPPING CENTER # 19, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 augustus
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TOTAL
PROTECTION N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 46,, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 oktober
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GO FAST
EXPEDITIONS N.V. voorheen gevestigd te
GOLDFINCH ROAD 14 OR 24 , POINT
BLANCHE
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 21 april 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LAZARUS
AUTO PARTS & GARAGE N.V. voorheen
gevestigd te ORANGE GROVE ROAD #3,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.08 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
201, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MICASA
N.V..
voorheen
gevestigd
te
C.A.
CANNEGIETER
STREET
#26,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 14 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan VILLATEK
B.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD
# 16 APT 6D, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 oktober 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PC DOCTOR
N.V. voorheen gevestigd te A.TH.ILLIDGE
ROAD # 66 , LOWER PRINCESS QUARTER
, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MALOMESH
N.V. DBA RAGU GROCERY voorheen
gevestigd te ORANGE GROVE # 10, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.08
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
201, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DAFMAN
YACHT CARIBBEAN N.V. voorheen gevestigd
te GROUNDDOVE ROAD #8, POINT
BLANCHE,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 04 augustus 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

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

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 28

Datum: 23 December 2021
Pagina

| 18

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WGC
INTERNATIONAL B.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 oktober 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WOW
DECOR
N.V.
voorheen
gevestigd
te
AMSTERDAM SHOPPING CENTER # 40 ,
MADAME ESTATE , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
16 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MUSKANDHI
ELECTRONICS N.V. voorheen gevestigd te
ORANGE GROVE ROAD #14, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.08 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
201, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ENYIH &
WARNO
ELECTRICAL N. V. voorheen
gevestigd te GROUNDDOVE ROAD # 5
WAREHOUSE 2A, POINT BLANCHE, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 augustus
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan XISLE
HOLDING B.V. voorheen gevestigd te
WELFARE DRIVE #16, UNIT 2-B, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
oktober 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BUILDING
KING CONSTRUCTION N.V. voorheen
gevestigd te MIDDLE REGION ROAD # 23, ,
MIDDLE REGION , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
15 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan NATACHA
ISLAND SPIRIT & INTERIOR DESIGN N.V.
voorheen gevestigd te ORANGE DROVE
ROAD 24,, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.08 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
201, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GAPELMAR
IMPORT AND EXPORT N.V. voorheen
gevestigd te GROUNDDOVE ROAD # 8,
POINT BLANCHE, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 04 augustus 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
201, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WEST
INDIES SEAFOOD ENTERPRISES N.V.
voorheen gevestigd te GROUNDDOVE ROAD
#8, POINT BLANCHE, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 04 augustus 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan REGIS
JACQUELINE
CASSANDRA
POTASH
voorheen wonende te A.TH. ILLIDGE ROAD
# 10 3A,, LOWER PRINCESS QUARTER,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LAUNDRY
SYLVIA voorheen wonende te BILLY FOLLY
DRIVE 6, BILLY FOLLY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Teolindo Nadal
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BAEZ
BIENVENIDA voorheen wonende te OVERTHE-BANK - SECT. A 44, OVER-THE-BANK,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 03
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
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 23 november
201, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WHYKE
CLAUDETTE
voorheen
wonende
te
,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
13 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ROBERTS
CECIL MOSES voorheen wonende te A.TH.
ILLIGDE ROAD # 12, LOWER PRINCESS
QUARTER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PEBLICAIN
LESNER voorheen wonende te AARON
JACOBS DRIVE 127, CAY BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Teolindo Nadal
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
BERESFORD-MOORE
COURTNEY
J.
voorheen wonende te OVER-THE-BANK
LANE 2 19 A, OVER-THE-BANK, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 03 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
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 15 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BRAZAORICHARDSONADELIA voorheen wonende te
WALTER J.A. NISBETH ROAD #67,,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 21 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SPENCER
HOFFMAN CLARENCE voorheen wonende te
A.TH.ILLIDGE
ROAD
91,
LOWER
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
201, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MEHTA
CHITRANJAN
voorheen
wonende
te
WELGELEGEN ROAD 77 CAY HILL (EAST)
ST.MAARTEN, CAY HILL, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Teolindo Nadal
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BOYCE
DONALD ALEXANDER voorheen wonende te
OVER-THE-BANK LANE # 6, OVER-THEBANK, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 03 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
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 23 november
201, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan NAKAYA,
JAP
ATSUKO
voorheen
wonende
te
GROUNDDOVE
ROAD
#
2,
POINT
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
04 augustus 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ST.LUCE
BRUNEY PETER voorheen wonende te
A.TH.ILLIDGE ROAD # 95,,
LOWER
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WEBER
ANDREAS
voorheen
wonende
te
WELGELEGEN ROAD #8, CAY HILL, CAY
HILL, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
23 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Teolindo Nadal
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CAINES
JAMES E voorheen wonende te OVER THE
BANK # 16-A, OVER-THE-BANK, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 03 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PETERSON
ANDY ALOYSIUS voorheen wonende te
PUMPKIN ROAD #8, REWARD, REWARD,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WEBSTER
TERRY TERLIDA CARIDINE voorheen
wonende te A.TH. ILLIDGE ROAD # 90 A,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
201, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CHERRY,
ODRYL voorheen wonende te WELL ROAD
104 COLE BAY LAGOON, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 19 juli 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Teolindo Nadal
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CARBON
EGWIN voorheen wonende te OVER-THEBANK - SECT. A 6, OVER-THE-BANK, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 03 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
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 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LAKE
CHARLES CYRENUS voorheen wonende te
QUEEN
OF
FLOWERS
ROAD
#3,
SAUNDERS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
17 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WILLIAMS
DELORY ANTHONY voorheen wonende te
A.TH.ILLIDGE ROAD #11,
LOWER
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ROBERTS
MICHAEL ADOLPHUS voorheen wonende te
MIRACLE DRIVE #21, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Teolindo Nadal
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CASTRO
PEREDES JUANA voorheen wonende te
OVER-THE-BANK- SECT. A 37, OVER-THEBANK, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 03 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
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 23 november
201, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JAMES
ANTONIO ADOLFO voorheen wonende te
SUCKERGARDEN
ROAD
4,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 juli 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WILSON
ALEJANDRO EDUARDO MODESTO voorheen
wonende te A.TH. ILLIDGE ROAD 90,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JACOTIN
SERGO voorheen wonende te ORANGE
GROVE, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 08 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Teolindo Nadal
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
CRUICKSHANK RONALD voorheen wonende
te OVER THE BANK SECT A 26 A, OVERTHE-BANK, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 03 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
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 17 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Teolindo Nadal
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
BARDOUILLE
URSULLA
PHILOMEN
voorheen wonende te UMBRELLA CACTUS
DRIVE 9 A, SUCKERGARDEN, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WILSON
RANDY VINCENT voorheen wonende te
A.TH.ILLIDGE ROAD # 95,
LOWER
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MELONEY
BENJAMIN voorheen wonende te ORANGE
GROVE ROAD # 10,, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Teolindo Nadal
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DEFOE
ROSELYNE CATHERINE voorheen wonende
te OVER THE BANK LANE # 26, OVER-THEBANK, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 03 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
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 17 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Teolindo Nadal
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DE LA ROSA
MASEL JORGE EMILIO voorheen wonende te
SUCKERGARDEN
ROAD
42,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan KROENEN,
HENRIKUS GERARDUS voorheen wonende te
MIDDLE REGION ROAD #124, MIDDLE
REGION, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ELLIOTT
HENRY voorheen wonende te WELFARE
ROAD 68, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 27 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Teolindo Nadal
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DENTON
SEPTON BRYAN voorheen wonende te OVER
THE BANK SECT A 4, OVER-THE-BANK,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 03
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
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 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SMALL
DAVID DENNIS voorheen wonende te ARCH
ROAD 6, SUCKERGARDEN, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ANSELM
VELLEY voorheen wonende te MIDDLE
REGION ROAD #38,
MIDDLE REGION,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan YEUNG KIN
VA voorheen wonende te ZAGERSGUT ROAD
#2, CUL DE SAC, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Teolindo Nadal
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DONNEJOUR
CHARLES SEIGE voorheen wonende te OVER
THE BANK LANE 2 36 A-C, OVER-THEBANK, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 03 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
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 15 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
BOUGAMONT THIBAULT ROBERT PAUL
voorheen wonende te JARDINS D'ORIENT
BAY 19, VILLA ALEXAMBRE SAINT
MARTIN, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
10 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BARNES
CASITA ROSELYN voorheen wonende te
MIDDLE REGION ROAD 75,
MIDDLE
REGION, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WAYLAND
SIMON
ALEX voorheen wonende te
LAVANDER DRIVE #13, CUL DE SAC, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Teolindo Nadal
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FRANCOIS
CLAUDE voorheen wonende te OVER-THE BANK- SECT.A 12, OVER-THE-BANK, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 03 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BADEJO
FABIAN AUGUSTINE ADEKUNLE voorheen
wonende te DEFIANCE ROAD # 5,,
DEFAIANCE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
05 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Teolindo Nadal
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GEORGE
GILBERT voorheen wonende te OVER THE
BANK LANE 2
#14, OVER-THE-BANK,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 03
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FIELDS,
SANSARE LYDIA voorheen wonende te
MIDDLE REGION ROAD 86,
MIDDLE
REGION, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RONDON
GUERRERO
JUAN
BATISTA
voorheen
wonende te A.T ILLIDGE ROAD # 21,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Teolindo Nadal
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan AMBROSE
SHERWIN ANTHONY voorheen wonende te
OVER THE BANK SECT A 19, OVER-THEBANK, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 03 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ROSE
MARTIN MICHAEL voorheen wonende te A.T
ILLIDGE ROAD #88, LOWER PRINCESS
QUARTER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
22 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Teolindo Nadal
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GRAHAM
MONICA voorheen wonende te OVER THE
BANK SECT A 7, OVER-THE-BANK, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 03 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Teolindo Nadal
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ANDREWS
REGINALD voorheen wonende te OVER THE
BANK SECT A Z/N, OVER-THE-BANK, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WHITE BENT, DAPHNE MAY voorheen wonende te ,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 03 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Teolindo Nadal
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ARAUJO
CARLOS voorheen wonende te OVER-THEBANK - SECT. A 27, OVER-THE-BANK,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PEREZ
MOTA-ROMNEY
YAHAIRA
GRISELDA
LATOYA voorheen wonende te A.TH.ILLIDGE
ROAD #2, LOWER PRINCESS QUARTER,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MARIA
NANCY MONIC voorheen wonende te ,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 10 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 28

Datum: 23 December 2021
Pagina

| 34

OPROEPING

OPROEPING

bij exploot van de 16e december 2021,
waarvan afschrift is gelaten aan de Officier van
Justitie op St. Maarten, heb ik, Danica E.N.
Zichem, gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke
zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van Aruba, Curacao, Sint Maarten en
Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten,
wonende op Sint Maarten en kantoorhoudende
aan de A.Th. Illidge Road #11 op Sint Maarten ,
gevolg gevend aan de beschikking van 14e
december 2021 van de E. A. Rechter in het
Gerecht
in
Eerste
Aanleg,

De erfgenamen van wijlen Cyril Alexis
BRYSON en Mary Catherine Elizabeth
BRYSON-RYAN, te weten:
Marie Louise
BRYSON, Silvana Anita BRYSON, Veronica
Imelda BRYSON, Annie Helen BRYSON en
Joseph Nick BRYSON, roepen bij deze alle
belanghebbenden
op,
te
verschijnen
teneinde hun zienswijze kenbaar te maken in
de rechtszaak: de Erven Bryson vs het Land
Sint
Maarten
(SXM201700675SXM2018H00244), welke zaak betrekking
heeft op de vordering van de erven Bryson c.s,
die strekt tot het verkrijgen van een voor
inschrijving in de openbare registers vatbare
rechterlijke vaststelling, dat zij door verjaring
eigenaar zijn geworden van een tweetal
percelen nader omschreven in de meetbrieven
013/2015 en 014/2015, gelegen aan de
A.J.C.Brouwersweg, in het district Cul-de-Sac,
welke zaak zal dienen op 20e mei 2022, in
de voormiddag te 09:00 am, in het
Gerechtsgebouw te Philipsburg, Sint Maarten.

SANDRA SELINA VEEN, wonende te Honey
Dew Road 17 op Sint Maarten, thans
woonachtig te Nederland, zonder bekende
woon-of verblijfplaats
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 8 maart
2022, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om te antwoorden op de vordering
van
De naamloze vennootschap EGJ REAL
ESTATE
AND
CONSTRUCTION
NV,
gevestigd en kantoorhoudende te Sint
Maarten, ten deze gedomicilieerd aan de C.A.
Cannegieter Street 46 te Philipsburg, ten
kantore van de advocaat R. Duncan
AR 230/21 – SXM202101490
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem

ECHTSCHEIDING
Bij exploot dd. 8e december 2021, heb ik
Solange Monique Apon, deurwaarder, kantoor
houdende aan de Front Street # 115 op St.
Maarten, alhier, ten verzoeke van Sharona
Allyssa Higgs,
aan James Andrew
Baggett, BETEKEND, een beschikking waarbij
de echtscheiding tussen partijen op 29e
november 2021, in
het openbaar is
uitgesproken, geschiedende deze betekening
en publicatie ten effecte rechtens en opdat de
geexploiteerde van het een of ander niet
onkundigd blijft. (SXM 2021-1017)
De deurwaarder Solange M. Apon

Solange M. Apon,
De deurwaarder

OPROEPING
bij exploot van de 14e december 2021,
waarvan afschrift is gelaten aan de Officier van
Justitie op St. Maarten, heb ik, Danica E.N.
Zichem, gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke
zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van Aruba, Curacao, Sint Maarten en
Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten,
wonende op Sint Maarten en kantoorhoudende
aan de A.Th. Illidge Road #11 op Sint Maarten
, gevolg gevend aan de beschikking van 9 e
december 2021 van de E. A. Rechter in het
Gerecht
in
Eerste
Aanleg,
MEVROUW BORGRED SCHOTBORG zonder
bekende woon-of verblijfplaats hier te lande
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 22 maart
2022, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om te antwoorden op de vordering
van
De stichting SIMPSON BAY YACHT CLUB
UMBRELLA
FOUNDATION,
ten
deze
gedomicilieerd aan de Red Plum Drive 15, Unit
2.1 in The Opal Building te Cole Bay, Sint
Maarten, ten kantore van Tackling Law en
gemachtigd de advocate mr. N.M. Tackling
AR 154/21 – SXM202101023
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan 3-P-Z DBA
AMAZING PIRATES voorheen gevestigd te
RHNE ROAD #1-A, LOWLANDS, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 mei 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, 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 GLAMWEAR
DESIGN N.V. voorheen gevestigd te PUERTA
DEL SOL 312, , COLE BAY , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 17 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 22 november
2021, 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 COB & JD
B.V. voorheen gevestigd te PUERTA DEL SOL
UNIT 312, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.17 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MIERMAID
REEF
B.V. voorheen gevestigd te BILLY
FOLLY ROAD #37, PELICAN KEY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan A & A
TRUCKING
SERVICES
N.V
voorheen
gevestigd te MIDDLE REGION ROAD 6,
MIDDLE REGION, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
15 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HODGE
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
ARCH ROAD # 63-B , SUCKERGARDEN ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 juli 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november
2021, 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 COMFORT
ENGINEERING N.V. voorheen gevestigd te
UNION ROAD # 125, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.05 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MOOMBA
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD
UNIT 30, LOWLANDS, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november
2021, 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 ALLHOLD
N.V. voorheen gevestigd te UNION ROAD
#139-B, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
05 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HOLLAND
HUISJE
N.V.
voorheen
gevestigd
te
SIMPSONBAY ROAD 68 BLD # 9-4 ,
SIMPSON BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 mei 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan COMPLETE
MARINE SERVICES N.V. voorheen gevestigd
te WELLINGTON ROAD UNIT C # 4, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.08
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MUAH N.V.
voorheen gevestigd te MADELEINE'S DRIVE
30, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 16 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

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

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 28

Datum: 23 December 2021
Pagina

| 38

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, 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 ALTL
FINANCIAL CONSULTING N.V. voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD 68 PUERTO
DEL SOL UNIT 312, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan I CAN
FOUNDATION
voorheen
gevestigd
te
MADRID ROAD #55 , LOWER PRINCESS
QUARTER
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 21 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, 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 CORAL
ISLAND BAR & REST. N.V. voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD 49, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.18 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan 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. 31 augustus
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, 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 B M C V M
N.V. voorheen gevestigd te PUERTA DEL SOL
# 15, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
17 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan IGON
SHIPPING AGENTS N.V. voorheen gevestigd
te GROUNDDOVE ROAD 1 , POINT
BLANCHE
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 20 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, 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 CORVID
HOLDINGS LTD voorheen gevestigd te
PUERTA DEL SOL UNIT 312, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.17 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan O2 NV DBA
THE BODY SPA voorheen gevestigd te BILLY
FOLLY ROAD 3D UNIT 1, PELICAN KEY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BACK DECK
B.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD
# 80, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 mei 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan IJSSALON
GELATI I GEMELLI N.V. voorheen gevestigd
te RHINE ROAD MAHO PLAZA SHOP 21 ,
LOWLANDS
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
18 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan COURTYARD
TERRACE
DEVELOPMENTCORPORATION
N.V.
voorheen gevestigd te ST. ROSE ARCADE
UNITS # 17-18 & 24, FRONTSTREET,,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.09 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PANDA
EXPRESS N.V. voorheen gevestigd te
CANNEGIETER STREET #7, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 augustus
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BAY ISLAND
YACHTS
N.V.
voorheen
gevestigd
te
WELFARE ROAD PLAZA DEL LAGOS SUITE
80, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
10 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan J & K
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
GROUND DOVE ROAD 8 , POINT BLANCHE
, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
oktober 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DAFOE N V
DBA CONNIE'S voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD 68 U 7/8, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.10 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PDL
HERITAGE BAKERY N.V. voorheen gevestigd
te TIGER ROAD # 15, CAY HILL, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, 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 BELESSE
N.V. voorheen gevestigd te PUERTO DEL SOL
LAZA, UNIT 312,, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 17 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan KASHMIR
INVESTMENTS LIMITED voorheen gevestigd
te WELGELEGEN RD 33, , CAY HILL , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DANERIS
TRUCKING
SERVICES
N.V.
voorheen
gevestigd te CANNEGIETER STREET #14,,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.15 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
PHILIPSBURG AGENCIES N.V. voorheen
gevestigd te EMMAPLEIN # 4 FOURESS
BUILDING, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, 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 BELVEDERE
GROUP INC. N.V. voorheen gevestigd te
PUERTA DEL SOL UNIT 312, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan KAVI REAL
ESTATE
N.V.P/A
ABS
ACCOUNTING
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.
02 augustus 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, 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 DEAN'S
STEAKHOUSE AND SEAFOOD N.V voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD 60, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.18 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan 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. 22 november
2021, 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,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BENMAR
MAINTENANCE
SERVICES
voorheen
gevestigd
te
ARBUTUS
ROAD
#20,,
SAUNDERS,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 21 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan KHAN
MAZMUL N voorheen gevestigd te WELL
ROAD # 68-B, COLEBAY LAGOON, , COLE
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
oktober 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november
2021, 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 DES LIQOUR
STORE N.V.DES LIQOUR STORE 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.10 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
PREMKAMAL'S
SPAS
N.V.
voorheen
gevestigd
te
FRONSTREET
#
201,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 19 november 2021, 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 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan 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. 08 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan KITTY 4
HOLDING LLC voorheen gevestigd te RHINE
ROAD PORTO CUPECOY UNIT 66 ,
LOWLANDS
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
18 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
DICKENSON'S SALES & MAINTENANCE
voorheen gevestigd te WELLINGTON ROAD
#1-E,, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.08 november 32021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan R & R.
HEAVY EQUIPMENT N.V. voorheen gevestigd
te ORANGE GROVE ROAD #19-A, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BLUE
WATER
MARKETING
N.V.
voorheen
gevestigd te RHINE ROAD # 28-1A,,
LOWLANDS,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 mei 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
L'AQUALIGNE N.V. voorheen gevestigd te
BILLY FOLLY ROAD #37 P.O. BOX 431 ,
PELICAN KEY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
16 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DIRECTOR:
FARID
HADJ-NASSAR
/
NAJIMA
HARCHOUNE OROMANIA N.V.ARTS &
CRAFT voorheen gevestigd te RHINE ROAD
321, LOWLANDS, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.18 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RECYCLING
SOLUTION SXM B.V. voorheen gevestigd te
PLAZA DEL LAGO 7, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BOUNTY
FOOD
DISTRIBUTORS
N.V.
voorheen
gevestigd te SIMPSONBAY ROAD 78 ,,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 mei 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LARIMAR
BEAUTY SUPPLY N.V. voorheen gevestigd te
RHINE ROAD 147 APT. 366 , LOWLANDS ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan D'YOEL
UPHOLSTERY
&
DECORATION
N.V.
voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 57,
CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.02 augustus 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan S.F.C.
HOLDING B.V. voorheen gevestigd te
EMMAPLEIN FREEPORT PLAZA SUIT # 1A-B, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 19 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BRAAMA
N.V. voorheen gevestigd te MIDDLE REGION
ROAD #4, MIDDLE REGION, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan 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. 08 november
32021, 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,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan EASY PRINT
N.V. voorheen gevestigd te CORALITA ROAD
#33,, MARY'S FANCY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.20 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SAI
GARMENTS N.V. voorheen gevestigd te
KANAAL
STREET
UNIT
#
1,,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN
CHARTERS A.V.V. voorheen gevestigd te
A.TH. ILLIDGE ROAD #23,, LOWER
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
08 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LI'S
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
BILLY FOLLY ROAD 17-A , PELICAN KEY ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ENERGIZER
N.V. voorheen gevestigd te CHAMELEON
DRIVE # 20, CAY HILL, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.25 oktober 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
SAMBHWANI N.V. DBA HOME ESSENTIALS
voorheen gevestigd te ORANGE GROVE
SHOPPING CENTER # 1, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, 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
HARDWOOD EXPORT COMPANY N.V.
voorheen gevestigd te PUERTA DEL SOL,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
17 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LITTLE
BOUDHA B.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD #60, , COLE BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 mei 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november
2021, 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 EPLANET
N.V. voorheen gevestigd te UNION ROAD
#110-C, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.05 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SAMPAN
N.V.DBA ARTECA voorheen gevestigd te
ORANGE GROVE CENTER 19, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, 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
SUPPORT N.V. voorheen gevestigd te
PUERTA DEL SOL,, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 17 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MAATSCHAP
GIBSON DUNCAN & KOEIJERS voorheen
gevestigd te C.A. CANNEGIETER STREET
#26 , PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 14 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, 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 FIRST
CHOICE CONSTRUCTION N.V voorheen
gevestigd te PUERTA DEL SOL PLAZA, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.17
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SANTA
MARGARITA N.V. voorheen gevestigd te SR.
PATIENTIA ROAD 11 UNIT 1, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
september 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBE
COMPOSITES N.V. voorheen gevestigd te
WELLINGTON ROAD,, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 november
32021, 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 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MARINE
MAX N.V. voorheen gevestigd te RHINE
ROAD 130 , LOWLANDS , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, 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 FOOD
COLLECTIVE SXM B.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD 34, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.18 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SEBRING
DEVELOPMENT N.V. voorheen gevestigd te
EMMAPLEIN # 40,, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 19 november
2021, 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 15 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CHRISTY
HOLDINGS LIMITED voorheen gevestigd te
CANNEGIETER
STREET
#10,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
15 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MARTIMPEX
N.V. voorheen gevestigd te GROUNDDOVE
ROAD APT. 6 , POINT BLANCHE , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 20 oktober
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, 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 GARDEN
APARTMENT N.V. voorheen gevestigd te
PUERTA DEL SOL UNIT 312,, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.17 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SHIRLEY
DIFFUSION N.V. voorheen gevestigd te
FRONSTREET #4,, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 19 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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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 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CHUCHI
N.V. voorheen gevestigd te WELLINGTON
ROAD 44 , COLE BAY LAGOON, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MAX
CONSULTANCY & TRAINING AGENCY N.V.
voorheen gevestigd te SIMPSON BAY ROAD
#68 , SIMPSON BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 04 juni 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, 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 GEN EVENTS
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD
68,, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.18 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SIMPLEX
N.V.
voorheen
gevestigd
te
E.C.RICHARDSON
STR
#
17-B,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 19 november 2021, 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 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan VERNON'S
HANGOUT SPOT N.V. voorheen gevestigd te
ORANGE GROVE # 5-E, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TECHFAST
ROOFING N.V. voorheen gevestigd te
ORANGE GROVE 5-B, , COLE BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TRICOLOR
ADVERTISING N.V. voorheen gevestigd te
EMMAPLEIN #4 ( FOURESS BUILDING),
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.19 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan 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. 19 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan VINIMAX
SCI voorheen gevestigd te SIMPSON BAY
ROAD,, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan THE BANK
OF NOVA SCOTIA 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. 25 oktober
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TROPICAL
WORLD OF ST.MAARTEN N.V. voorheen
gevestigd te ORANGE GROVE CENTER # 9,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.10 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan STAR
ALLIANCE HOLDINGS B.V.STAR ALLIANCE
HOLDINGS B.V. voorheen gevestigd te
EMMAPLEIN 9, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WAX-ENVY
N.V. voorheen gevestigd te SIMPSONBAY
ROAD # 117, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan THE PINKY
GIRL
N.V.
voorheen
gevestigd
te
FRONSTREET # 110 , PHILIPSBURG , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 19 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan VALENTYNA
N.V voorheen gevestigd te ORANGE GROVE
CENTER UNIT #4,, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.10 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SXM
CONSTRUCTION B.V. voorheen gevestigd te
DIAMOND ROAD 4 SUITE 5, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
PANTOPHLET BABY ESPERINA voorheen
wonende te C.A. CANNEGIETER STREET
#93, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 01 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ARIAS
MARTINEZAURORA voorheen wonende te
MARIGOT HILL ROAD 4, ST. PETERS, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 17 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ORTIZ
GUADALUPE voorheen wonende te WELL
ROAD 91., COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 oktober 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MC GARRY
JAMES voorheen wonende te RHINE ROAD
Z/N, LOWLANDS, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HARI
BETTINA
voorheen
wonende
te
,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 01 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
CASSAMOJOR VILMA voorheen wonende te
MARIGOT HILL ROAD 55, ST. PETERS,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 17
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
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 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan KHAN
MAZMUL N voorheen wonende te WELL
ROAD # 68-B, COLEBAY LAGOON,, COLE
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 04 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MARCELLINJOSEPH JOYCE ANNA voorheen wonende te
BLANKET HERB DRIVE #1-A, CUL DE SAC,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MARTHA
LUISANNY
voorheen
wonende
te
CANNEGIETER STREET, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
oktober 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DESPAS
JEAN MESNER voorheen wonende te
MARIGOT HILL ROAD #62,, ST. PETERS,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 17
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
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 25 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DUZANSON,
VICTORIA WILHELMINA voorheen wonende
te A.TH. ILLIDGE ROAD # 0,
LOWER
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 08 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CASTRO DE,
BERNARDO voorheen wonende te GLADIOLA
ROAD 3, SAUNDERS, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 oktober 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CALICHONBECQUEJOCELYNE MARIE
FRANCOISE
voorheen wonende te FAHRENHEIT ROAD
#11, COLE BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 01 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ESPINAL
JOSE MANUEL voorheen wonende te
MARIGOT HILL ROAD # 72, ST. PETERS,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 17
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GIVANS
GARY OLIVER voorheen wonende te A.T
ILLIDGE ROAD #72E OVER THE POND,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DE CASTROROG GELOU GENARA voorheen wonende te
GLADIOLA ROAD 3, SAUNDERS, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 20 oktober
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LACLE
ROSITA LILIAN voorheen wonende te SR.
REGINA ROAD #1, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GASPARD
EDELYNE voorheen wonende te MARIGOT
HILL ROAD #34,, ST. PETERS, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 17 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
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 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BENJAMINKINGSALE JANINE PULCHERIE voorheen
wonende te NARROW ROAD # 14, COLE
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 08 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HADDOCKS
ALFREDA voorheen wonende te MADRID
ROAD LANE 1 # 64, LOWER PRINCESS
QUARTER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 21 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PHILBERT
ROYSTON EVEREST voorheen wonende te
WELGELEGEN ROAD 77, CAY HILL, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GEROME
LOUIS SANSON voorheen wonende te
MARIGOT HILL ROAD# 10, ST. PETERS,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 17
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
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 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
CONCEPCION PEREZ JOSEFINA voorheen
wonende te , PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan NAISSANE
FRANCESCA voorheen wonende te NARROW
ROAD #93,, COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GRANEAU
LEO voorheen wonende te OVER-THE-BANKSECT.A 28, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HERBERT
DAVID voorheen wonende te RHINE ROAD
Z/N, LOWLANDS, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 18 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HASSELL
GLORIA ALTAGRACIA voorheen wonende te
SUCKER GARDEN ROAD APT;1 1169,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 augustus 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HUANG FEI
voorheen wonende te A.TH. ILLIDGE ROAD
34, LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 oktober
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RAYSIDEHANSON MARDIA MARICIA voorheen
wonende te PETER JOHN DRIVE # 14 C,
DIAMOND, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan IGLESIASBOUGEASSON MARIE CHANTEL voorheen
wonende te RHINE ROAD MAHO VILLA #7,,
LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 18 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan NICHOLSNUNEZ,
MARIA
FILOMENA
voorheen
wonende te C.A. CANNEGIETER STREET #
139, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 oktober 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SOSA
GARCIA SANTIAGO voorheen wonende te
SOUALIGA ROAD #13, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RICHMOND
RAWLIN
FITZ-LAWRENCE
voorheen
wonende te DIAMOND ESTATE DRIVE 7,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
04 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan KELLEY
LAURA voorheen wonende te RHINE ROAD
Z/N, LOWLANDS, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 18 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BEERENS,
JORRIT FREDERIK voorheen wonende te
SUCKERGARDEN
DRIVE
#
20,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 juli 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JACINTO
REYES CLARISBEL voorheen wonende te
LONGWALL ROAD 6, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan VALERIE
PETER ALLINGTON voorheen wonende te
DIAMOND ESTATE DRIVE #15, COLE BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan KELSEY
ALAN voorheen wonende te RHINE ROAD
Z/N, LOWLANDS, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 18 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
BEDMINSTER JERRY voorheen wonende te
UMBRELLA
CACTUS
ROAD
9-A,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JACQUET
MYRLENE voorheen wonende te LONGWALL
ROAD 6, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan VICIOSO
RAMIREZ OMAR NAPOLEON voorheen
wonende te UNION ROAD #120-C, COLE
BAY, COLE BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
04 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LONDON
JENNIFER ELLEN voorheen wonende te
RHINE ROAD 44, LOWLANDS, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 18 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JEFFERS
SASHA voorheen wonende te COCO PLUM
DRIVE # 7A,, ST. PETERS, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CAMPBELL,
MARK voorheen wonende te SISTER
PATIENTIA ROAD # 9-C, SIMPSON BAYVILLAGE., SIMPSON BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 oktober
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
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 25 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ZEPHIR
ELVIUS voorheen wonende te UNION ROAD
#105, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MC DONALD
RICHARD THOMAS voorheen wonende te
RHINE ROAD 5 UNIT 214 X, LOWLANDS,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 18
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
LOIUSSAINT MONEVEIL voorheen wonende
te BLANKET HERB DRIVE # 6, CUL DE SAC,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GOWANI
VIJAY MOHAN voorheen wonende te
BEACON HILL ROAD 68 APT # 5, BEACON
HILL, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
GUERISSAINT ROLDORT DBA CHRIST
PAINTING voorheen wonende te PINEAPPLE
ROAD #1,, ST. PETERS, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 oktober
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HALL
LENNOX RICORDO voorheen wonende te ZO
ZO MORAN ROAD 38 ORANGE GROVE,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

LIQUIDATION
LIQUIDATIE
BOOGAARD
INSURANCE
B.V.
in liquidatie
De aandeelhouder heeft bij besluit van 1 april
2021 de vennootschap op 1 november 2021
ontbonden.
De vereffenaar heeft vastgesteld dat haar geen
bekende
baten
aanwezig
zijn,
de
slotverantwoording is ter inzage beschikbaar
ten kantore van de vereffenaar en de kamer
van koophandel.
Philipsburg, 22 december 2021 plaatsing in
National Gazette.

Voluntary Liquidation
BLUE HERON PRIVATE FUND
FOUNDATION
In a resolution of Board members of Blue
Heron Private Fund Foundation, convened on
Sint Maarten on December 22, 2021
the following resolutions were passed:

That the private fund foundation,
having no assets or liabilities, be
liquidated on December 31, 2021
The Liquidator,
STC Administrative & Management
Services N.V.
Falcon Drive 1, St. Maarten

De vereffenaar.
ANNOUNCEMENT
LIQUIDATIE
BLUE DOLPHIN DEVELOPMENT COMPANY N.V.
Gevestigd in Sint Maarten
Bij besluit van de aandeelhouders van
Blue Dolphin Development company N.V.
van 21 december 2021 is besloten de
vennootschap per 31 december 2021
te ontbinden
STC Administrative & Management
Services N.V.
Falcon Drive 1, St. Maarten

By shareholder’s resolution of December 23rd,
2021, SUPER OFFER N.V., established in Sint
Maarten, it has been resolved to convert said
limited liability company into a private fund
foundation to be named: SUPER OFFER
PRIVATE FUND FOUNDATION. In connection
with the intended conversion, the articles of
association of said private limited liability
company will be amended in its entirity.
A request has been submitted to the Judge in
the Court of First Instance, Sint Maarten, to
grant a judicial permission ex article 2:300
paragraph 4 of the Civil Code for the intended
conversion of SUPER OFFER N.V. into SUPER
OFFER PFF
Managing Director
SUPER OFFER N.V.
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SUPERVISORY COUNCIL OF THE INTEGRITY CHAMBER SINT MAARTEN

KLACHTREGLEMENT

VAN DE

RAAD VAN TOEZICHT

VAN DE

INTEGRITEITSKAMER SINT MAARTEN
Klachtreglement van de Raad van Toezicht van de Integriteitskamer
SinININt Maarten
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Klachtreglement van de Raad van Toezicht van de Integriteitskamer Sint Maarten

Paragraaf 1: Algemene bepalingen

Begripsbepalingen
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
a.

Landsverordening: Landsverordening van 18 december 2017 (Afk.blad van Sint Maarten
2017, No. 41) tot Instelling van de Integriteitskamer, alsmede tot regeling van de
inrichting, samenstelling, taken en bevoegdheden van de Integriteitskamer
(Landsverordening Integriteitskamer);

b.

Integriteitskamer: Integriteitskamer als bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening;

c.

Raad van Toezicht: Raad van Toezicht van de Integriteitskamer als bedoeld in artikel 13
van de Landsverordening;

d.

Klacht: klacht als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening;

e.

Schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee
het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld;

f.

Het horen: een fysieke bijeenkomst van de Raad van Toezicht in Sint Maarten of een
elektronisch gefaciliteerde bijeenkomst, waarin de klager in de gelegenheid wordt gesteld zijn
klacht mondeling nader toe te lichten in beginsel in het bijzijn van de Integriteitskamer,
onverminderd de specifieke bepalingen hierover in dit reglement.

Strekking
Artikel 2
Dit reglement strekt ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening.

Aard en reikwijdte van de klachtbehandeling
Artikel 3
De Raad van Toezicht draagt zorg voor een onafhankelijke, onpartijdige en zorgvuldige behandeling
van klachten.

Verschoning
Artikel 4
Een lid van de Raad van Toezicht verschoont zich in geval zich feiten of omstandigheden voordoen
waardoor zijn onpartijdigheid schade zou kunnen leiden. Voorafgaand aan de verschoning overlegt
dit lid hierover met de Raad van Toezicht.

Voltalligheid bij behandeling klacht
Artikel 5
1. De Raad van Toezicht hoort de klager en de Integriteitskamer en beraadslaagt en besluit op een
ingediende klacht in voltalligheid.
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2. Ingeval van verschoning van een lid van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 4 worden de
overige leden voor de toepassing van het eerste lid van dit artikel geacht de volledige Raad van
Toezicht te vormen.

Reikwijdte
Artikel 6
Dit reglement heeft betrekking op klachten over de rechtmatigheid en de proportionaliteit van de
inzet van onderzoeksbevoegdheden van de Integriteitskamer als bedoeld in hoofdstuk 3, paragraaf
3 van de Landsverordening.

Kosten
Artikel 7
De klager draagt zelf eventueel gemaakte kosten in het kader van de uitoefening van het
klachtrecht.

Paragraaf 2: Het klachtrecht
Klachtrecht
Artikel 8
1. Iedere betrokken persoon en ieder betrokken bestuursorgaan heeft het recht een klacht in te
dienen over de manier waarop de Integriteitskamer haar bevoegdheden als bedoeld in artikel 6
heeft uitgeoefend.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 kan de klager zich ter behartiging van zijn belang in de
klachtprocedure door een gemachtigde laten bijstaan of vertegenwoordigen. De Raad van Toezicht
kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.
3. De Raad van Toezicht kan bijstand of vertegenwoordiging door een persoon tegen wie ernstige
bezwaren bestaan, weigeren. Die persoon en degene voor wie hij optreedt, worden van de weigering
zo spoedig mogelijk schriftelijk daarvan in kennis gesteld.
4. Het derde lid is niet van toepassing ten aanzien van advocaten.

Het klaagschrift
Artikel 9
1. Het klaagschrift wordt schriftelijk ingediend en ondertekend door de klager of diens gemachtigde.
2. Het klaagschrift bevat tenminste:
a. de naam en het adres van de klager;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de handeling waarop de klacht betrekking heeft, waaronder de
locatie en datum waarop deze heeft plaatsgevonden ofwel de datum waarop deze ter kennis
is gekomen van de klager;
d. de gronden waarop de klacht is gebaseerd.
3. Het klaagschrift wordt in de Nederlandse of Engelse taal gesteld.
4. Het klaagschrift (per post) wordt gericht aan:
supervisorycouncil@integritychamber.sx
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Paragraaf 3: De behandeling van het klaagschrift
Paragraaf 3.1: Ontvangst en ontvankelijkheid van het klaagschrift

Bevestiging van ontvangst
Artikel 10
1. De Raad van Toezicht bevestigt schriftelijk de ontvangst van het klaagschrift binnen twee weken
na ontvangst.
2. De ontvangstbevestiging wordt gesteld in de in het derde lid van artikel 9 bedoelde taal waarin
het klaagschrift gesteld is.
3. De ontvangstbevestiging bevat in ieder geval de volgende gegevens:
a. de datum waarop de klacht is ontvangen;
b. de termijn waarop de klacht zal worden afgehandeld;
c. de procedure van hoor en wederhoor;
d. de mogelijkheid om de tekst van het klachtreglement via Internet te raadplegen.

Verzoek om nadere argumentatie
Artikel 11
De Raad van Toezicht kan de klager in de ontvangstbevestiging verzoeken nadere argumenten of
stukken ter nadere onderbouwing van de klacht toe te zenden.

Mededeling aan de Integriteitskamer
Artikel 12
De Raad van Toezicht doet schriftelijk melding aan de Integriteitskamer van de ontvangst van een
klacht.

Gevolgen voor lopend onderzoek
Artikel 13
De indiening van een klacht heeft in beginsel geen gevolgen voor de uitvoering van lopend
onderzoek waarop de klacht betrekking heeft.

Ontvankelijkheid
Artikel 14
1. De Raad van Toezicht kan een klacht niet-ontvankelijk verklaren indien
a. het klaagschrift niet voldoet aan de vereisten gesteld in artikel 9;
b. de klacht buiten het toepassingsbereik van dit reglement valt als bedoeld in artikel 6;
c. de klacht kennelijk ongegrond is;
d. een gevraagde machtiging als bedoeld in artikel 8, tweede lid, niet is overgelegd;
e. de klacht betrekking heeft op een gedraging waarover reeds eerder een klacht is
ingediend die met inachtneming van dit klachtreglement is afgedaan;
f. de klacht betrekking heeft op een gedraging die langer dan een half jaar heeft
plaatsgevonden na de afsluiting van het onderzoek van de Integriteitskamer waarbinnen zij
zich heeft voorgedaan.
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2. De Raad van Toezicht kan voorts een klacht niet-ontvankelijk verklaren indien het belang van de
klager dan wel het gewicht van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft kennelijk
onvoldoende is.
3. Van de niet-ontvankelijkheid stelt de Raad van Toezicht de klager zo spoedig mogelijk en in elk
geval binnen vier weken na de ontvangstbevestiging van het klaagschrift schriftelijk in kennis onder
opgave van redenen.
4. Van de niet-ontvankelijkverklaring als bedoeld in het vorige lid doet de Raad van Toezicht
mededeling aan de Integriteitskamer.

Kennelijke ongegrondheid
Artikel 15
De Raad van Toezicht kan een klacht kennelijk ongegrond verklaren. Hij stelt klager daarvan zo
spoedig mogelijk en in elk geval binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in
kennis onder opgave van redenen. Van deze omstandigheid doet de Raad van Toezicht mededeling
aan de Integriteitskamer.

Paragraaf 3.2: De behandeling
Het horen
Artikel 16
1. De Raad van Toezicht stelt de klager en de Integriteitskamer in de gelegenheid te worden
gehoord.
2. Van het horen van de klager kan worden afgezien in het geval:
a. de klacht niet-ontvankelijk is;
b. de klacht kennelijk ongegrond is;
c. de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord;
d. de klager niet binnen de door de Raad van Toezicht gestelde redelijke termijn verklaart
dat hij gebruik wil maken van het recht te worden gehoord.
3. Het horen van de klager en de Integriteitskamer geschiedt in elkaars aanwezigheid, tenzij
a. een van de omstandigheden als bedoeld in het vorige lid onder c. en d. zich voordoet;
b. de Integriteitskamer heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te
worden gehoord;
c. zwaarwichtige omstandigheden zich daartegen verzetten.
4. De Raad van Toezicht kan in zijn uitnodiging voor de hoorzitting, alsmede tijdens of na afloop van
de hoorzitting de klager en de Integriteitskamer verzoeken nadere informatie te verschaffen over de
omstandigheden die hebben geleid tot de klacht.
5. Het horen is niet openbaar.
6. Van het horen wordt een verslag gemaakt. Wanneer een van de omstandigheden genoemd in de
artikelleden 2 en 3 zich voordoet, maakt het verslag daarvan melding.

Intrekken klacht
Artikel 17
1. Ingeval de klager tijdens de behandeling van de klacht tot de slotsom komt dat de grond aan zijn
klacht ontvalt, deelt hij dit mede aan de Raad van Toezicht die de ontvangst van deze mededeling
schriftelijk bevestigt en hiervan verslag opmaakt.
2. In het geval als bedoeld in het eerste lid, deelt de Raad van Toezicht de klager schriftelijk mee
dat de klacht met in achtneming van dit reglement is afgedaan.
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Externe deskundigheid
Artikel 18
De Raad van Toezicht kan ten behoeve van de behandeling van de klacht zich van externe
deskundigheid doen bijstaan. De vertrouwelijkheid van de klachtbehandeling wordt daarbij
gewaarborgd.

Termijn van afhandeling
Artikel 19
1. De Raad van Toezicht handelt de klacht binnen tien weken na ontvangst van het klaagschrift af.
2. De Raad van Toezicht kan de afhandeling ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging
wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de Integriteitskamer.
3. Verder uitstel is mogelijk indien en voor zover de klager daarmee schriftelijk instemt.

Beraadslaging en oordeelsvorming
Artikel 20
1. De beraadslagingen van de Raad van Toezicht zijn niet openbaar.
2. De Raad van Toezicht baseert zijn oordeel op de ingebrachte stukken en op de tijdens de
hoorzitting naar voren gebrachte informatie.
3. Het oordeel van de Raad van Toezicht bevat geen minderheidsstandpunten.

Stukken waarop geheimhouding rust
Artikel 21
1. Indien op schriftelijke stukken die van belang zijn voor de oordeelsvorming van de Raad van
Toezicht over de ingediende klacht geheimhouding rust, deelt de Integriteitskamer dit mede aan de
Raad van Toezicht. Zij vermeldt daarbij de bron van de oplegging van de geheimhouding.
2. Stukken als bedoeld in het eerste lid, kunnen door de Raad van Toezicht slechts in zijn
oordeelsvorming over de ingediend klacht betrokken worden zonder de inhoud van deze stukken
aan de klager te openbaren, wanneer de klager daarmee instemt. De volgende twee leden van dit
artikel zijn voor zover relevant hierop van toepassing.
3. Ingeval geheimhouding van de in het tweede lid bedoelde stukken door een derde op deze
stukken is gelegd, maakt de Integriteitskamer kennisneming van deze stukken door de Raad van
Toezicht mogelijk ten behoeve van zijn oordeelsvorming over de klacht na toestemming van de
betreffende derde en uitsluitend voor het doel waarvoor deze wordt verleend.
4. Ingeval naar het met redenen omklede oordeel van de Integriteitskamer zelf geheimhouding
noodzakelijk is van stukken als bedoeld in het tweede lid, maakt zij kennisneming van deze stukken
door de Raad van Toezicht mogelijk ten behoeve van zijn oordeelsvorming over de klacht en
uitsluitend voor het doel waarvoor deze wordt verleend.
5. De Raad van Toezicht maakt in zijn oordeel over de ingediende klacht melding van de
omstandigheid als bedoeld in leden een tot en met vier van dit artikel.

Oordeel
Artikel 22
De Raad van Toezicht stelt de klager en de Integriteitskamer schriftelijk en gemotiveerd in kennis
van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, zijn oordeel daarover alsmede van de
eventuele conclusies die hij daaraan verbindt.
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Paragraaf 4: Geheimhouding, verwerking van persoonsgegevens, registratie en
verslaglegging
Geheimhouding
Artikel 23
1. Onverminderd het bepaalde in dit reglement, houden leden van de Raad van Toezicht bij de
klachtbehandeling zaken geheim die hun uit hoofde van hun functie vertrouwelijk ter kennis komen
of waarvan het vertrouwelijke karakter uit de aard der zaak blijkt of redelijkerwijs zou moeten
blijken, voor anderen dan de overige leden van de Raad van Toezicht.
2. Over interne beraadslaging en uitgewisselde argumenten worden door de leden van de Raad van
Toezicht geen mededelingen buiten de Raad van Toezicht gedaan.

Registratie en archivering
Artikel 24
De Integriteitskamer draagt zorg voor een voorziening van registratie en archivering van de
oordelen van de Raad van Toezicht op ingediende klachten en de onderliggende documentatie.
Deze registratie en archivering geschiedt gescheiden van die van de Integriteitskamer

Persoonsgegevens
Artikel 25
Het beheer als bedoeld in het vorige artikel geschiedt in overeenstemming met de Landsverordening
bescherming persoonlijke gegevens en overige van toepassing zijnde regelgeving.

Verslaglegging
Artikel 26
De Raad van Toezicht neemt de verslaglegging van de klachtbehandeling op in zijn jaarverslag als
bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Landsverordening.

Paragraaf 5: Overgangs- en slotbepalingen
Overgangsbepaling
Artikel 27
1, Dit reglement kan door de Raad van Toezicht worden gewijzigd.
2. Op reeds ingediende klachten blijft het op de datum van indiening geldende klachtreglement van
toepassing.

Publicatie
Artikel 28
1. Dit reglement wordt gepubliceerd
a. in de Landscourant van Sint Maarten;
b. op de website van de Integriteitskamer.
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Inwerkingtreding
Artikel 29
Dit reglement treedt in werking na vaststelling door de Raad van Toezicht.

Benaming
Artikel 30
Dit reglement kan worden aangehaald als Klachtreglement Integriteitskamer Sint Maarten.

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 29 november 2021.
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Tender Procurement Policy
MINISTRY OF PUBLIC HOUSING SPATIAL PLANNING
ENVIROMENT & INFRASTRUCTURE (VROMI)
GOVERNMENT OF SINT MAARTEN

As approved by the Minister of VROMI; Egbert J. Doran on:
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General Policy Ministry of VROMI
Introduction
The Minister of VROMI has decided to put a policy in place pertaining to tender procurement
within the Ministry. The government of Sint Maarten has done its best over the years to
properly and thoroughly vet bids for tenders and to ensure the best possible outcome of said
bids. The government of Sint Maarten can understand that persons or entities that are not
awarded a winning bid can be left with a feeling of dissatisfaction. Past experiences should lead
to the improvement of the functioning of the government of Sint Maarten. The Minister of
VROMI feels that in this regard a Tender Procurement policy can help to shed a better light on
the processes leading up to a tender. The Minister of VROMI considers a practical
implementation of tenders, taking the principles of good governance into consideration, to be
desirable.
Article 47 of the ‘Comptabiliteitslandsverordening’ regulates when a tender is required and
states the following;
Artikel 47
1. De uitvoering van werken, en het inkopen van goederen of diensten door het Land wordt
in het openbaar aanbesteed.
2. Het vaststellen van de begroting houdt geen afwijking van het eerste lid in.
3. In afwijking van het eerste lid, is een openbare aanbesteding niet vereist indien de
geprojecteerde besteding:
a. het bedrag van NAf. 50.000,00 niet te boven gaat in geval van de inkoop van
diensten of goederen;
b. het bedrag van NAf. 150.000,00 niet te boven gaat in geval van de uitvoering
van werken.
4. Bij landsbesluit op voordracht van Minister van Financiën kan van het eerste lid en derde
lid worden afgeweken, indien:
a. het inkopen van goederen of diensten, of de uitvoering van werken noodzakelijk
is als gevolg van een ramp, of
b. het algemeen belang zich verzet tegen uitstel van de aanbesteding.
5. Een landsbesluit als bedoeld in het vierde lid wordt terstond aan de Staten gezonden.
6. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden nadere regels vastgesteld
voor de wijze waarop een aanbesteding wordt ingericht en uitgevoerd, alsmede de wijze
waarop uitvoering wordt gegeven aan het vierde lid.
As our young Country Sint Maarten has already seen a multitude of governments, a tender
procurement policy can help to give the people of Sint Maarten and/or potential bidders, a
better insight as to the actions/process of the government in this regard. While those who may
not win future tenders will still undoubtedly have a feeling of dissatisfaction, this policy aims to
at least provide them transparency into the processes leading up to said tender.
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The Minister reserves the right to alter and/or adjust/modify this policy and/or issue an entirely
different policy and/or withdraw this policy if and/or when such may become necessary. Any
decision pertaining to this and/or any other (future) policy within the Ministry of VROMI is at
the sole discretion of the Minister of VROMI.
The Ministry of VROMI is committed to ensuring improvement in tenders not only for the
betterment of governing on Sint Maarten but to improve on the tender procurement process
in its entirety.
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Definitions
The table below contains terms and definition of terminologies used within the tender
procurement policy.
Terms
Terms of References (TOR)
Tender
Non- Disclosure Agreement
(NDA)
Information Session

Tender Committee
Tender Form

Compliancy Range
Evaluation Committee

Digital Submission

Definition
This is a document that outlines the purpose and structure
of a project for requested works
A procurement process which invites participants to provide
competitive offers for requested works/ services
An NDA is an agreement in which parties agree to keep
certain information confidential in situations where that
information is shared.
A meeting that is kept with interested participants for a
tender where further clarity can be requested on the ToR
and project at hand.
Comprises of internal staff members who are present on the
day of tender that receives the bids from participants
The general form with outlined information and is a formal
acknowledgment that the tenderer understands and accepts
the terms and conditions.
A margin around a cost price which may be above and below
Comprises of the members who form part of the established
team who will be tasked with assessing of bids and
documents from participants.
An identical soft copy of bid that is handed in on date of
tender.
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Articles of Tender Procurement Policy
1. An Advice with the Terms of Reference (ToR) must be sent to the Secretary General and
Minister and subsequently to the Council of Ministers for approval to initiate and execute
tender
a. The ToR must be legally vetted
b. A clause for Digital Submissions of bids must be incorporated in ToR
i. Example:
Digital Copy of Proposal:
You are also required to submit a full digital copy of your bid, which would be
identical to the bid that is enclosed in the envelope. Upon submission of your
proposal in person on [Date & Time], a computer station will be available so that
you are able to submit your bid digitally during the allocated time of the tender
session. Please ensure to walk with the necessary provisions to complete this
transaction. Example: Walking with a USB/ Flash drive with a copy of file.
The file must be in PDF format and labeled in the following layout: COMPANY
NAME – PROJECT NAME – DATE (MM.DD.YYYY).
c. A tender form must be included with every ToR
d. A price for participants to purchase the ToR should be included (Non-refundable)
i. Minimum 250 NAf
ii. Receipt of Purchase needs to be included as part of Bid Package
e. ToR must require participants to submit hardcopy documents in triplicate and plastic/
wire bound
f. ToR must clearly reflect the general categories of scores that the participants will be
scored on. For example, 60% of points based on contents of documents and 40 % of
points for pricing. Scoring methodology must be substantiated in the advice and ToR
on why this method is being used for scope of works.

2. Internally, an Evaluation Committee must be established prior to tender
a. The committee consists of three (3) or five (5) members – Members should not be all
from the same department.
b. Evaluation forms must be completed and related to ToR (Keep it Simple)
c. Committee must be informed on what is expected of them
d. A Non-Disclosure- Agreement (NDA) must be signed by all persons involved in the
process prior to participation.

3. Internal Cost Estimate/Government’s price must be established, prior to date of tender
a. A compliancy range must be established and agreed upon (Example: upward%,
downward% based on Gov Price)
i. Including possible penalties for falling outside of the established price range
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4. Advertisement for tender must be published on various mediums
a. Publication on Government’s website and Facebook Page, Local Newspapers,
Ministry’s Facebook Page
b. Frequency of advertisement = Twice weekly until the date of Tender.
c. Time period of advertisements = minimum two (2) weeks
d. The use of the general Public Tender email address should be used in tender ad
i. MinVromi.PublicTenders@sintmaartengov.org

Publishing of Tender
Adverstisment

•Minimum of 2 weeks
•Government's Webiste
•Local Newspapers
•Facebook Pages

Information Session

•All Questions must be
answered in writing. (Part of
Minutes)
•Minutes of Meeting must be
sent to participatns within 5
working days of info Session

Date of Tender

•Minimum of 10
working days
between
information session
and tender date

e. In the event the tender date must be postponed, the tender date can be postponed
by minimum 5 working days

5. Department Head or designated replacement must be present at information session/meeting
and minimum 1 other staff.
a. Minutes of this meeting forms an integral part of the contract
i. All answers to questions posed by participants during the info session must be
sent in writing via the Minutes of meeting
ii. Timeframe for responding to question is within 5 working days of information
sessions
b. Attendance list must be signed by all present, Name of Company, name of person,
email address, contact number
c. There must be a minimum of ten (10) days between the minutes of the meeting being
sent and the tender date
6. Date of Tender
a. A minimum of three (3) staff members must be present, including department head
on the day of tender to receive bids: the Tender Committee
b. A computer must be arranged for the acceptance of Digital submission of Bids
i. A signature for digital submission is required by participants
ii. Digital Bids should be uploaded to secured folder on PC (walk with hard drive
for back up)
c. Attendance list must be signed (bidders): Name of Company, Person/ Representative,
Email Address, Signature.
d. Tender form with Prices of bids must be read out loud by tender committee
e. Optional: Documents within bids to be read out loud per bid
f. A Tender Report must be made on the documents received on day of tender and must
be signed by tender committee
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7. Evaluations by established committee on content and quality of the information received
a. Evaluation committee should receive Tender Report with Bids
b. Evaluations must be held objectively
c. Evaluation Report must be given to the Department head and/or SG
i. Final report signed by all members of the evaluation committee

8. Evaluation of Pricing must be done via MS Excel by Department head
a. The predetermined formula should reflect the compliancy range as established in
point 3.
9. The respective department is responsible to make an advice with reports and data from
tender to be presented to the Secretary General and Minister
a. Advice must include the following:
i. Draft letters to awarded bidders
ii. Draft letters to participants that were not awarded
1. Letters should include willingness to meet with participant in the
event more clarity is needed
2. Should include how much time a participant has to request for clarity
iii. Draft contracts for awarded winners - must be legally vetted
iv. Tender Committee Report
v. Evaluation Committee Report
vi. Bids from Participants
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Beschikking nummer: 3/2021
Datum: 14 december 2021
DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN,
Gelezen:
het verzoek van de politieke partij Unified Resilient St. Maarten Movement Association van 22
november 2021 tot registratie van de Unified Resilient St. Maarten Movement Association
Overwegende:
dat er geen bezwaar bestaat tegen voldoening aan het verzoek tot registratie;
Gelet op:
de artikelen 19 en 24 van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De politieke partij Unified Resilient St. Maarten Movement Association wordt geregistreerd in
het register van politieke partijen, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening
registratie en financiën politieke partijen.
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 14 december 2021
Artikel 3
Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Landscourant en één of meer dagbladen.
Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:
De Minister van Algemene Zaken
De Algemene Rekenkamer
Het Centraal Stembureau
Unified Resilient St. Maarten Movement Association
Sint Maarten, 14 december 2021

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: 4/2021
Datum: 14 december 2021
DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN,
Gelezen:
het verzoek van de politieke partij Unified Resilient St. Maarten Movement Association van 22
november 2021 tot registratie van de aanduiding URSM 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 URSM 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 Unified Resilient St. Maarten Movement
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 14 december 2021.
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
Unified Resilient St. Maarten Movement Association

Sint Maarten, 14 december 2021

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.: 3/2021
Date: December 14, 2021
THE ELECTORAL COUNCIL OF SINT MAARTEN,
Having read:
The application of the political party, Unified Resilient St. Maarten Movement Association of
November 22, 2021 for registration of Unified Resilient St. Maarten Movement Association.
Considering:
That there is no objection to comply with the application for registration;
In view of:
Articles 19 and 24 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties;
HAS DECIDED:
Article 1
The political party Unified Resilient St. Maarten Movement Association shall be registered in
the register of political parties, as referred to in Article 14, par. 2 of the National Ordinance on
Registration and Finances of Political Parties.
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 December 14, 2021.
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
Unified Resilient St. Maarten Movement Association

St. Maarten, December 14, 2021

Based on Article 25 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties, an interested
person may file an appeal against this Decision with the Court in First Instance of Sint Maarten no later than the
sixth day following the date of publication of this Decision in the National Gazette.
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Decision No.: 4/2021
Date: December 14, 2021
THE ELECTORAL COUNCIL OF SINT MAARTEN,
Having read:
The application of the political party, Unified Resilient St. Maarten Movement Association of
November 22, 2021 for registration of the reference URSM 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 URSM 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 Unified Resilient St. Maarten
Movement 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 December 14, 2021.
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
Unified Resilient St. Maarten Movement Association

St. Maarten, December 14, 2021

Based on Article 25 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties, an interested
person may file an appeal against this Decision with the Court in First Instance of Sint Maarten no later than the
sixth day following the date of publication of this Decision in the National Gazette.
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📍 Soualuiga Road # 1
Pond Island, Great Bay
Sint Maarten

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

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

BP#124/2021

Location of Activities
LITTLE BAY
LITTLE BAY
FORT ORANJE DR. #17

Certificate of
Admeasurement

Description of
building
activities

CA 256/1990,
CA 131/1991

Residential

CA 169/2012

Commercial

CA 110/2017

Industrial

Date Issued

01-Oct-2021

BP#058/2021
UPPER PRINCE'S QUARTER
SUCKER GARDEN
SUCKER GARDEN RD. #77

BP#064/2019
CUL DE SAC
EBENEZER ESTATE
VERDE VALLEY DR. #15

BP#024/2019

BP#050/2021

BP#204/2020

GREAT BAY
PHILIPSBURG
FRONT STREET #28
LITTLE BAY
LITTLE BAY
FORT WILLEM RD. #24
LITTLE BAY
CAYHILL
BISON DR. #20

BP#107/2020

LOWER PRINCE'S QUARTER
DUTCH QUARTER
A.TH. ILLIDGE RD. #222

BP#005/2020

LOWER PRINCE'S QUARTER
NAZARETH
GEORGE CLEMENT DE
WEEVER RD. #68

BP#189/2019

LOWER PRINCE'S QUARTER
BELVEDERE
BUCK HOLE ESTATE RD. #33

CA 237/1990

CA 67/1972

CA 014/2020

CA 184/2000

CA 237/1991

CA 313/2007

Commercial

Other

Residential

Commercial

Residential

Residential

01-Oct-2021

01-Oct-2021

04-Oct-2021

19-Oct-2021

20-Oct-2021

22-Oct-2021

22-Oct-2021

22-Oct-2021
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BP#138/2019

COLE BAY
ALMOND GROVE
KELVIN DR. #6

CA 239/2013,
CA 178/2016

BP#067/2021

UPPER PRINCE'S QUARTER
THE KEYS
PRICKLE PEAR RD. #14

CA 23/2018

BP#063/2020

CUL DE SAC
ST.JOHN’S ESTATE
MAUBEY DRIVE #4

CA 281/1994

BP#048/2020

COLE BAY
CAPE BAY
CANNEGIETER DR.

CA 121/2014

BP#192/2019

CUL DE SAC
SAUNDERS
FLAMBOYANT RD. #11

CA 13/1972

BP#013/2021

CUL DE SAC
VALLEY ESTATE, VERDE
VALLEY DR #501 C

CA 11/2016

LITTLE BAY
CAYHILL
WELGELEGEN RD. #3

CA 309/1969

BP#161/2021

BP#213/2021

BP#168/2021

BP#126/2021

BP#202/2020

BP#069/2020

BP#234/2019

BP#080/2020

LITTLE BAY
BELAIR
OCTAVIUS L. RICHARDSON
RD. #30
UPPER PRINCE'S QUARTER
SUCKER GARDEN
GOLD FINGER CACTUS DR.
#5
UPPER PRINCE'S QUARTER
DAWN BEACH
BASKET CLAM RD. #5
CUL DE SAC
ST.PETERS
MARIGOT HILL RD. #3
CUL DE SAC
EBENEZER ESTATE
STYX VALLEY DR.# 15, #17
AND #19

COLE BAY
COLE BAY
CANDLE TREE DR. #93
LOW LANDS
POINT PIROUETTE
NARMADA DR. #6

Residential

Residential

Residential

Residential

Residential
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22-Oct-2021

29-Oct-2021

29-Oct-2021

29-Oct-2021

01-Nov-2021

08-Nov-2021
Residential

CA 178/1987,
CA 179/1987,
CA 377/1994,
CA 376/1994

CA 119/1996

Residential

Other

Residential

CA 443/1997

09-Nov-2021

10-Nov-2021

19-Nov-2021

19-Nov-2021
Commercial

CA 332/1969

CA 023/2020
CA 63/2020

CA 157/2019,
CA 119/2003,
CA 118/200
CA 120/2003
CA ,475/1989

Residential

Residential

Residential

CA161/1980
CA162/1980

19-Nov-2021

19-Nov-2021

25-Nov-2021

26-Nov-2021
Residential
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BP#070/2020

BP#111/2021

BP#242/2019

BP#170/2021

CUL DE SAC
EBENEZER ESTATE
SILENT VALLEY DR. #16,
#18, #20
LITTLE BAY
BELAIR
CAMEL DR. #7
CUL DE SAC
EBENEZER
W.B.PETERSON LN.
ESTATE #4
COLE BAY
COLE BAY LAGOON
WATERFRONT RD.#25

26-Nov-2021
CA025/2020

CA178/2013

136/1993,
CA 137/1993,
CA 92/1988,
CA 93/1988

CA 046/2016

BP#246/2018

COLE BAY
COLE BAY
SILVER MAPLE TREE DR.#2

CA 087/2013

BP#100/2021

UPPER PRINCE'S QUARTER
OYSTER POND
DATE MUSSEL RD. #6

CA 283/1987

UPPER PRINCE'S QUARTER
SUCKER GARDEN
COLUMN CACTUS DR.#15

CA 352/1988

BP#190/2021

29-Nov-2021
Residential

BP#011/2021

LOWER PRINCE'S QUARTER
BELVEDERE
BELVEDERE ESTATE RD.

Residential

CA396/1997

CUL DE SAC
ST.JOHN’S ESTATE
VOLCANIC ASH DR.#7

BP#165/2020
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01-Dec-2021
Residential

Dredging

Residential

Residential

Residential

Residential

03-Dec-2021

03-Dec-2021

03-Dec-2021

06-Dec-2021

10-Dec-2021

CA 187/1997,
13-Dec-2021
CA 189/1997

Commercial

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

1

Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

AB 2021, no. 76

Besluit van 10 december 2021 tot
afkondiging van het Besluit van 12
november 2021, houdende wijziging
van het Besluit paspoortgelden in
verband met de aanpassing van de
tarieven vanwege de jaarlijkse
indexering per 1 januari 2022

12 November 2021

1 januari 2022 en
werkt ten aanzien
van artikel I,
onderdeel C, terug
tot en met 2
augustus 2021

AB 2021, no. 77

Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 15e december
2021 ter uitvoering van artikel 61a
van de Algemene landsverordening
landsbelastingen
(Landsbesluit
internationale bijstandsverlening bij
de heffing van belastingen)

16 December 2021

28 januari 2022 en
werkt terug tot en
met 01 januari
2018

AB 2021, no. 78

Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 20e december
2021
tot
wijziging
van
het
Organisatiebesluit Justitie in verband
met de introductie van het in de
bijlage
opgenomen
Functieboek
Justitie

20 December 2021

op een bij
landsbesluit te
bepalen tijdstip

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

AB 2021, no. 73

Regulation of the Minister of Tourism,
Economic
Affairs,
Traffic
and
Telecommunication of December 1,
2021 to determine the maximum
wholesale price and maximum retail
prices
for
petroleum
products
(Regulation
maximum
prices
petroleum products)

1 December 2021

3 December 2021

AB 2021, no. 74

Besluit van 02 december 2021 tot
afkondiging van het Besluit van 24
november 2021 nr.2021002330,
houdende vaststelling van een
onderscheidingsvlag voor Hare
Koninklijke Hoogheid Prinses
Catharina-Amalia en haar zusters

24 November 2021

24 November 2021

Datum
bekrachtiging

Beoogde datum
inwerkingtreding
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AB 2021, no. 75

Regulation of the Minister of Tourism,
Economic
Affairs,Traffic
and
Telecommunication of December 10,
2021 to determine the maximum
wholesale price and maximum retail
prices
for
petroleum
products
(Regulation
maximum
prices
petroleum products)

10 December 2021
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11 December 2021

3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging
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Jaarplanning 2022
Landscourant/ National Gazette
Nummer

(2023)

Datum deadline 12:00 uur

Publicatiedatum

1.

Dinsdag, 04 januari 2022

Vrijdag, 07 januari 2022

2.

Dinsdag, 17 januari 2022

Vrijdag, 21 januari 2022

3.

Dinsdag 01 februari 2022

Vrijdag 04 februari 2022

4.

Dinsdag, 15 februari 2022

Vrijdag, 18 februari 2022

5.

Dinsdag, 01 maart 2022

Vrijdag, 04 maart 2022

6.

Dinsdag, 15 maart 2022

Vrijdag, 18 maart 2022

7.

Dinsdag, 29 maart 2022

donderdag, 01 april 2022

8.

Dinsdag, 12 april 2022

Donderdag, 14 april 2022

9.

Dinsdag, 26 april 2022

Donderdag, 28 april 2022

10.

Dinsdag, 10 mei 2022

Vrijdag, 13 mei 2022

11.

Dinsdag, 24 mei 2022

Vrijdag, 27 mei 2022

12.

Dinsdag, 07 juni 2022

Vrijdag, 10 juni 2022

13.

Dinsdag, 21 juni 2022

Vrijdag, 24 juni 2022

14.

Dinsdag, 05 juli 2022

Vrijdag, 08 juli 2022

15.

Dinsdag, 19 juli 2022

Vrijdag, 22 juli 2022

16.

Dinsdag, 02 augustus 2022

Vrijdag, 05 augustus 2022

17.

Dinsdag 16 augustus 2022

Vrijdag, 19 augustus 2022

18.

Dinsdag, 30 augustus 2022

Vrijdag, 02 september 2022

19.

Dinsdag, 13 september 2022

Vrijdag, 16 September 2022

20.

Dinsdag, 27 september 2022

Vrijdag, 30 september 2022

21.

Dinsdag, 11 oktober 2022

Vrijdag, 14 oktober 2022

22.

Dinsdag, 25 oktober 2022

Vrijdag 28 oktober 2022

23.

Dinsdag 08 november 2022

Donderdag, 10 november 2022

24.

Dinsdag, 22 november 2022

Vrijdag, 25 november 2022

25.

Dinsdag, 06 december 2022

Vrijdag, 09 december 2022

26.

Dinsdag, 20 december 2022

Vrijdag, 23 december 2022

Dinsdag 03 januari 2023

Vrijdag, 06 januari 2023

1.
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