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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan CORSAN HOLDING N.V.
voorheen gevestigd te HOOFT STRAAT #12,
MADAME ESTATE, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 21 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan ETZIG N.V. voorheen
gevestigd te VAN GOGH STRAAT 4 UNIT 1 ,
MADAME ESTATE , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 21 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan NEW DIMENSIONS N.V.
voorheen gevestigd te EMMAPLEIN # 1,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.15 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan HARBOUR WINDS
DELIGHT
N.V.
voorheen
gevestigd
te
AIRPORT RD #82 A, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 september
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan KALABASH CREOLE
RESTAURANT N.V. DBA DRAGON PHOENIX
BAR voorheen gevestigd te FRONT STREET
#42 P.O. BOX # 841, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 september
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GOLDEN
SCISSORS AND LOOKS N.V. voorheen
gevestigd te WATLING ISLAND ROAD 2 ,
MADAME ESTATE , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 21 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan 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.15 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CARIBBEAN TURTLE INN
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD
#14, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 september 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
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 06 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FRENCH RIVIERA N.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET #10,,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan HARLANDO REAL ESTATE
N.V.
voorheen
gevestigd
te
VAN
GOGHSTRAAT
#60,
AMSTERDAM
SHOPPING CENTER , MADAME ESTATE ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FASHION
BAZAAR N.V. voorheen gevestigd te FRONT
STREET #114, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.16 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MARCI'S MMG 2000 N.V.
DBA MEGA GYM voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD #14-E,, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 september
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen
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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 october 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DESANGE ENTERPRISES
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 9,
LOWLANDS,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
MARTES
&
LOPEZ
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te
REMBRANDT PLEIN 47 , MADAME ESTATE ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FRESH ST.
MAARTEN TRAVEL GUIDES V.I.P N.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET #103,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.16 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BARGAIN & SAVE N.V.
voorheen gevestigd te MADRID ROAD (LPQ)
62, LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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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 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DIRECTEUR GRAZIANO
GUISEPPE AANSPRAKELIK STELLEN DOLCE
VITA RISTORANTE N.V. voorheen gevestigd
te RHINE ROAD # 20, LOWLANDS, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan OGANDA CULTURAL SHOP
N.V. voorheen gevestigd te REMBRANDT
PLEIN #27, MADAME EST , MADAME
ESTATE
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 21 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HARENU N.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET #103C,, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.16 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan 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. 21 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan RALPH H. HELLEBRAND
AANSPRAKELIJK GESTELD ALS DIR MAHO
FOOD EXPRESS N.V. voorheen gevestigd te
RHINE ROAD # 1, LOWLANDS, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 oktober 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan JAI SHREE KRISHINA N.V.
voorheen gevestigd te VAN GOH STREET # 4
, MADAME ESTATE , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 21 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MW
RETTINGER S.A. AANSPRAKELIJK GESTELD
ISLAND MOMI N.V. voorheen gevestigd te
FRONT STREET #101, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.16 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan BUGS BE GONE N.V.
voorheen gevestigd te UNION ROAD 38,
COLEBAY, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 16 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumb,
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 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
ST.
MAARTEN
ACTIVITIES 4 YOU N.V. voorheen gevestigd
te RHINE ROAD # 9, LOWLANDS, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
MUEBLERAMA
ST.MAARTEN N.V. (FILIAAL) voorheen
gevestigd te WELL ROAD 85 - 27 , COLE BAY
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LOU G'S
ENTERPRISES
N.V.
DBA
FIREHOUSE
voorheen gevestigd te FRONT STREET #
77/79, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.16 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan DEV
JEWELLERY N.V. voorheen gevestigd te
FRONT STREET # 31, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumb,
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 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan TCB RRNTERPRISES N.V.
voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 16,
MAHO, LOWLANDS, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan STAR NAILS N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD
55,UNIT 8, , COLE BAY , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 oktober 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SAMUSH
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
FRONT STREET #127, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.16 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
ELEMENTS
OF
ST.
MAARTEN B.V. voorheen gevestigd te
FRONTSTREET # 103, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumb,
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 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FROGS' BISTROT N.V.
voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 106,
LOWLANDS,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MERCURY
CRUISES N.V. voorheen gevestigd te DAWN
BEACH ESTATE # 9 , DAWN BEACH , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 18 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BRATAR MANAGEMENT
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te
WELLINGTON ROAD LAGOON PARK APT
33-35, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.17 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan LAKHAN INDIAN CUISINE
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET
#12-14,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumb,
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 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PARAGO DISCOUNT
TRADER N.V. DBA ST. MAARTEN LUMBER
voorheen gevestigd te CAY BAY ROAD 8, CAY
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
oktober 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan TEK CONSTRUCTION &
GENERAL MAINTENANCE N.V. voorheen
gevestigd te LIONEL CONNOR ROAD # 6 ,
EBENEZER
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
05 september 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
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 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan 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.17 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan SEGUROS MUSKKUS N.V,
(BRANCH) voorheen gevestigd te FRONT
STREET #5, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumb,
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 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CARIBBEAN FUNSTAYS
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET
#21, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
02 september 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SAAKSHI CHHABRIA
JEWELRY N.V. DBA GOLD CREATION
voorheen gevestigd te RHINE ROAD 11 , LOW
LANDS , thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21
oktober 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ICORDE N.V. voorheen
gevestigd te WELLINGTON ROAD 44,, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.17
oktober 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan TROPICAL RESTAURANT
B.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET
#42, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumb,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2019, nummer 30

Datum: 06 december 2019
Pagina

| 13

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DOHINKI PROPERTIES
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET #
201, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
02 september 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GOOD
WORLD TRADING INC. voorheen gevestigd te
REMBRANDT PLEIN UNIT # 8 , MADAME
ESTATE
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 21 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 18 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MAUD'S PLACE N.V. DBA
CAY BAY CORNER BAR AND RESTAURANT
voorheen gevestigd te WELL ROAD # 85,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.17 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan A.V.M. SINT MAARTEN
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STEET
#123A, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2019, nummer 30

Datum: 06 december 2019
Pagina

| 14

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan D'OUTLET N.V. voorheen
gevestigd te FRONT STREET #2 SHOP 1,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
02 september 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan TIELINE N.V. voorheen
gevestigd te WATLING ISLAND ROAD #8-A ,
MADAME ESTATE , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 22 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan STUDIOLUPA 1355 N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD UNIT
#71-C, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.17 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ALL OVA U N.V. voorheen
gevestigd te FRONT
STREET
#92,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan JAIPUR JEWELS N.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET #43A,, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
02 september 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan VANSHIKA N.V. voorheen
gevestigd te VAN GOGH STRAAT #13-A ,
MADAME ESTATE , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 22 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan TROPICOLD SYSTEMS
ENGINEERING N.V. DBA LAGOON MARINA
voorheen gevestigd te WELLINGTON ROAD
23, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.17 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CHHUGANI N.V. voorheen
gevestigd
te
FRONSTREET
49,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PRESTIGE TIME PIECES
N.V. DBA CARTIER 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. 02 september
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CROWN
HEIGHTS LTD voorheen gevestigd te OYSTER
POND ESTATE, POB 841 , OYSTER POND ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 Oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 18 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LUHAINA 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.18 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan GACJORE ART ALLERY
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET #
124, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PUNJABI voorheen
gevestigd te FRONTSTREET 53A APT. 4,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
02 september 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan CACTUS TREE N.V. DBA
CAPTAIN OLIVER RESTAURANT voorheen
gevestigd te MARINA RESORT , OYSTER
POND , thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
oktober 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan B . M .S .N.
V.[BENSCHOP
MULTIPLE
SERVICES0]
voorheen gevestigd te TRUMPET
SHELL
ROAD 3, OYSTER POND, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.18 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ICE CREAM ATHLETICS
N. V. voorheen gevestigd te FRONT SRTEET 5,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
THE
SHOPPER'S
PARADISE N.V. voorheen gevestigd te FRONT
STREET #43-B,, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 september 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan KIMA
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te
EMERALD MERIT ROAD # 26 , OYSTER
POND , thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
oktober 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BIRDIE'S
NEST
N.V.
voorheen
gevestigd
te
OYSTERPOND RD #153/176, OYSTER
POND, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.18
oktober 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan KOTAI JAGDISH KAYS
ENTERPRISES N.V. DBA TEE'S R US/BE
DAZZLED
voorheen
gevestigd
te
FRONSTREET #82,, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SERVUS N.V. DBA
EVERTHING COOL voorheen gevestigd te
FRONTSTREET # 77-B, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan OYSTERPOND GREAT
HOUSE N.V. voorheen gevestigd te EMERALD
MERIT ROAD # 8 , OYSTER POND , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan COTTAGE
INDUSTRY N.V. voorheen gevestigd te
LIMPET ROAD # 25, OYSTER POND, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.18 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LE SAINT-GERAN N.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 117,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CARIBBEAN DREAM'S
RESORT B.V. voorheen gevestigd te FRONT
STREET # 5 SUITE 5, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan EAGLE SPOTS BAR &
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te
SOUALUIGA DRIVE # 2 , PHILIPSBURG ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 september
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan MARINE TIME N.V voorheen
gevestigd te OYSTERPOND # 40, OYSTER
POND, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.18
oktober 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan M.J FASHION N.V
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 117
D, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DELACOURT B.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 45,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SUMMERTIMES N.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET 26 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan OLIVER SEA
SPF FOUNDATION voorheen gevestigd te
OYSTERPOND ROAD # 64, OYSTER POND,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.18 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan OPTIONS N.V. voorheen
gevestigd te FRONT STREET # 139,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DIANE BALIT WATCHES
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET #
29 A, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PICASSO ENTERPRISES
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET #
2 , PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 22 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SUNISLAND
N.V. voorheen gevestigd te OYSTER BAY
BEACH RESORT # 26 EMERALD MERIT RD,
OYSTER POND, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.18 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan 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. 24 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2019, nummer 30

Datum: 06 december 2019
Pagina

| 23

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan IVORA PHARMA B.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET #5,
UNIT 4, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PORIMANO N.V. voorheen
gevestigd
te
FRONT
STREET
99
,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 22 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan 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.18
oktober 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan 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. 24 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan JEWELERS WAREHOUSE
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET
47, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan RALEAA N.V. voorheen
gevestigd te FRONT STREET #147 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 22 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan CAVALIER REAL ESTATE
N.V voorheen gevestigd te EMERALD MERIT
ROAD #8, OYSTERPOND, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.18 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan RIVERA BEAUTY SALON
& DAY SPA N.V. voorheen gevestigd te
FRONSTREET # 164 C, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan KOOL VIBES N.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 29
BOARDWALK, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 oktober 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan RAPKAM N.V. DBA
JEWELMASTER voorheen gevestigd te FRONT
STREET 43 A , PHILIPSBURG , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 oktober 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan CHAIRMON ENTERPRISES
N.V. voorheen gevestigd te OYSTERPOND #
144,, OYSTERPOND, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.18 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SASHY'N' MAURICE N.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 120,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2019, nummer 30

Datum: 06 december 2019
Pagina

| 26

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
PATRICIA
AND
VALENCIA voorheen gevestigd te FRONT
STREET #147, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 oktober 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan YORIEST N.V. voorheen
gevestigd te FRONTSTREET 5 UNIT J ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 22 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MALCOLM
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te
PENDANT CACTUS ROAD, SUCKERGARDEN,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.01 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SENGEL ENTERPRISES
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET #
106, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SXM GUEST N.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 5
SUITE # 5, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 oktober 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DOLLARS & THINGS N.V.
DBA FAMILY CENTER voorheen gevestigd te
C.A.
CANNEGIETER
STREET
#
7
,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
25 september 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
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 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
DIR
CURTIS
GRYMALOSKI COCONUT JOE'S BEACH
HOUSE BAR AND GRILL N.V. voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD 63, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.21 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan THE 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. 24 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan THE LARIMAR HOUSE
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET #
5 UNIT # 3,, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 oktober 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan IMPA ENTERPRISES N.V.
voorheen gevestigd te BACK STREET #61, ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
25 september 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
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 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan GEORGE'S & SONS N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 40B, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.21 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan VILLAGE LIQUOR &
TOBACCO N.V. voorheen gevestigd te FRONT
STREET # 31, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan TIME FOR PARADISE
B.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET 5
SUITE 5, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 oktober 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan TEL A FRIEND N.V.
voorheen gevestigd te BACK STREET #46 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
25 september 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
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 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan GRAPHITTI WORKS 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.21 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DIR. NEELAM SHIVLANIBHATIA VAN DIR. NEW AGE GIFTS STORE
N.V. DBA MYSTICAL AND MAGICAL
voorheen gevestigd te FRONSTREET #16
SHOP 7, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan TROPICAL BOAT TOUR
B.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET #
5 UNIT 18, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 oktober 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan VIRGON ARCHITECTS
AND DEVELOPERS N.V. voorheen gevestigd te
AGATE ROAD #12 , SIMPSON BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 juni 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
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 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
J.J.
&
SONS
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 40-B, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.21 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan PADILLA-RODGRIGUEZ
ORLANDO
AND
DIR.
VNA
ANFRA
ANTILLEAN N.V. voorheen gevestigd te
GROUND DOVE ROAD #2, POINT BLANCHE,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 augustus
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumb,
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 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan B & J SEAFOOD
IMPORIUM N.V. voorheen gevestigd te
GROUNDDOVE
ROAD
#
02,
POINT
BLANCHE,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 augustus 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan AIRPORT DUTY FREE
TRADERS N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # 105 , SIMPSON BAY ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 mei 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
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 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MADININA BAR &
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD 40-44, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.21 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CHEPHACU NV voorheen
gevestigd
te
ARBUTUS
ROAD
#5-A,
SAUNDERS,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
05 september 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan VINMAR N.V. voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD # 46 EGRET
BUILDING UNIT 1, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.21 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MOHINE ENTERPRISES
N.V. DBA CELAMOUR WORLD voorheen
gevestigd
te
BACKSTREET
#70
,,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 14 augustus 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
ISLAND
PLUSST.MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT RD # 63 , SIMPSON BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 mei 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan EDMIC
MANAGEMENT SERVICES N.V. voorheen
gevestigd te REMBRANDT PLEIN # 40,
MADAME ESTATE, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.21 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 01 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan VINCE IMPORT &
EXPORT
N.V.
voorheen
gevestigd
te
AMSTERDAM ROAD #54, MADAME ESTATE,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 september
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan IN AND OUT BROKERS
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD
LOT 7 , COLE BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FLAVORS ENTERPRISES
N.V. DBA TEMPTATION RESTAURANT
voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 106,
CUPE
COY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.11 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan GLOBAL COMTRADE N.V.
DBA BTEL voorheen gevestigd te FRONT
STREET # 53-A, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2019, nummer 30

Datum: 06 december 2019
Pagina

| 34

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ARRINDELL'S MEDICAL
CENTER N.V. voorheen gevestigd te MADAME
ESTATE SHOPPING CENTER, MADAME
ESTATE,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 21 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan KAFE
KONCEPT INTERNATIONAL N.V. voorheen
gevestigd te WELL ROAD JOBCO PLAZA 3 ,
COLE
BAY
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan KNOW TIME LIKE NOW
voorheen gevestigd te RHINE ROAD # # 182,
LOWLANDS,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.11 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan GOBAL WIRELESS
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te FRONT
STREET # 61 A, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan EDMATICCO N.V.
voorheen gevestigd te FORT WILLEM ROAD
36, FORT WILLEM, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MBA WOOD
N.V. voorheen gevestigd te WELL ROAD 85 ,
COLE
BAY
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ROCK 'N' ROSE SHOES
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD
#121, UNIT 8/ MAHO, LOW LANDS, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.11 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
INTERNET
COMMUNICATIONS N.V. voorheen gevestigd
te FRONT STREET # 53, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan 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. 24 oktober 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan REDLINE
MARINE ST. MAARTEN N.V. DBA GLOBAL
MARINE
ENGINE
SERVICES
voorheen
gevestigd te WELL ROAD 9, / JOBCO
COMPLEX, UNIT 8 , COLE BAY , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 17 oktober 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PACIFIC CAR RENTAL
N.V. voorheen gevestigd te FORT WILLEM
ROAD # 1, FORT WILLEM, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.12 juli 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan JUNIOR'S LOBSTER
HOUSE N.V. voorheen gevestigd te FRONT
STREET # 69, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FUNG-LAO CHUNG KAI
ZIJNDE DIR. VAN NEW LUCK BAR &
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te
SUCKER GARDEN #21,, SUCKERGARDEN,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 30 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MR. MICHEL ANDRE L.
PETIT DIRECTEUR OF ST. MAARTEN
CONCRETE PUMPING AND CONSTRUCTION
SERV voorheen gevestigd te WELFARE ROAD
69 A 9, , COLE BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan EFB PROPERTIES N.V.
voorheen
gevestigd
te
P.O.BOX
270,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.21 mei 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan J.D.W MANAGEMENT
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET #
211, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
ISLAND
HOTEL
CORPORATION N.V. voorheen gevestigd te ,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 31 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SXM ART
PAINT
N.
V.
voorheen
gevestigd
te
WELLINGTON ROAD #16 , COLE BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan MONTMARTE N.V. voorheen
gevestigd
te
RHINE
ROAD
#
106,
LOWLANDS,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.11 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan NO PROBLEM N.V.
voorheen gevestigd te FRONSTREET #119,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan KOOZIE DEVELOPMENT
& CONSTRUCTION LTD. voorheen gevestigd
te
STOVE
PIPE
CACTUS
RD
#13,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 31 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan THE LITTLE CANVAS
LOFT N.V. voorheen gevestigd te WELL ROAD
# 7 , COLE BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan KRIMAR N.V. voorheen
gevestigd
te
BOBBY'S
MARINA,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.15 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DHR. M.
DRIDI-BOUNAJAA DOMINIQUE BEAUTY
CENTER N.V. DBA RIVE GAUCHE 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. 28
oktober 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 04 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan CARIBBEAN CONNEXION
N.V. voorheen gevestigd te BEACON HILL
ROAD # 2, BEACON HILL, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 01 november 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan THE
PROFESSIONAL CONSTRUCTION COMPANY
N.V. voorheen gevestigd te WELL ROAD # 76
, COLE BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PAUL & EVA N.V.
voorheen gevestigd te J. YRAUSQUIN BLVD
228 BOBBY'S MARINA, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.15 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan H & S
COMPUTER
SUPPORT
N.V.
voorheen
gevestigd te ZIRCON ROAD # 22, PELICAN
KEY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
oktober 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan CARIBBEAN EXPRESS
GOURMET COFFEES & PASTRIES N.V.
voorheen gevestigd te WATERFONT ROAD #
16, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
01 november 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
MICHAEL'S
DAY
CRUISES
N.V.
voorheen
gevestigd
te
WELFARE ROAD # 88 , COLE BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 september
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan TREASURES & MORE N.V.
voorheen gevestigd te EMMAPLEIN # 2,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.15 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ITALIAN
WOOD SHOP NV voorheen gevestigd te ZEA
CRAFT WAREHOUSE BUILDING 5, ORANGE
GROVE, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan CANADIAN CARIBBEAN
EDUCATION CONSULTING N.V. voorheen
gevestigd te AIRPORT ROAD # 108 UNIT 4A, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
01 november 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan NO WAITING SNACK
N.V. DBA JACKY'S SNACK voorheen gevestigd
te BACK STREET #27 , PHILIPSBURG , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BEACHSIDE
DEVELOPMENT
CORPORATION
N.V.
voorheen gevestigd te WALTER J.A. NISBETH
ROAD # 95, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.16 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
PROGRESSIVE REALTY & DEVELOPMENT
N.V. voorheen gevestigd te ZIRCON ROAD
#28, PELICAN KEY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 04 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan CAFELANDIA N.V. DBA
HALSEY'S
RESTAURENT
&
LOUNGE
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 86,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
01 november 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan AUT-ACC
CONSULTANCY N.V. voorheen gevestigd te
WELLINGTON RD 85, , COLE BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BRINK
RECYCLING N.V. DBA BAKKER RECYCLING
voorheen gevestigd te SOUALIGA ROAD # 26,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.16 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan STEELE ARTS
N.V. voorheen gevestigd te WHITE SANDS
DRIVE # 5, BEACON HILL, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 04 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan CACAO N.V. voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD # 64,, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
november 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan COMPUTER
CITY SXM N.V. voorheen gevestigd te
WELLINGTON RD. #6, UNIT G , COLE BAY ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan C & N ELECTRICAL &
PLUMBING N.V. voorheen gevestigd te WELL
ROAD 3 13/85, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.16 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 october 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DE TUIN N.V DBA
SATARA voorheen gevestigd te WELFARE
ROAD #93, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2019, nummer 30

Datum: 06 december 2019
Pagina

| 45

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan BEST BAZAAR N.V. voorheen
gevestigd te UNION ROAD # 10, UNIT B,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
01 november 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DHR.
DOMMERHOLT, GERRIT JAN AANSPR.
GESTELD VAN STADO & COMPANY N.V.
voorheen gevestigd te WELL ROAD # 85 ,
COLE
BAY
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Shanetta Delaney deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LAND AND SEA N.V.
voorheen gevestigd te GREEN STAR SHELL
ROAD # 18, GUANA BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.16 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Shanetta Delaney,
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 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan BALLONS MANIA B.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #89A,, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb 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.
04 november 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MEGLICIOUS
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET
#7 , PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan TRAFALGAR TRAVEL SXM
N.V. DBA LET'S TRAVEL 2 voorheen gevestigd
te
W.J.A.
NISBETH
ROAD
#71,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.16 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BAM N.V
voorheen gevestigd te SIMPSON BAY ROAD
36, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 05 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb 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.
04 november 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
RADHAKISHAN N.V. DBA ARC GEMS
INTERNATIONAL voorheen gevestigd te
FRONT STREET #69 B , PHILIPSBURG ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan TREASURE BONANZA N.V.
DBA RIMA voorheen gevestigd te W.J.A.
NISBETH ROAD # 41, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.16 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan 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. 28 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen
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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
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan PRESELLA ENTERPRISES
N.V. voorheen gevestigd te W.J.A NISBET
ROAD ZN, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 november 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ALGEMEEN
BOUWBEDRIJF "ALBO" SINT MAARTEN
N.V. voorheen gevestigd te KANGAROO ROAD
# 27 , CAY HILL , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 21 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumb,
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 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan V.D.M.
ADVERTISING NV voorheen gevestigd te
W.J.A. NISBET ROAD #65, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.16 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FOUR
SEASONS
NV
voorheen
gevestigd
te
WELFARE ROAD #4, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan HAPPY WORLD N.V.
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER
STREET #68,, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 november 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BOMITO N.V. DBA CHEZ
DELPHINE voorheen gevestigd te FRONT
STREET SPEETJENS ARCADE #16-C, ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 21 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan VISICOM N.V. DBA BOLD
IMAGES
INTERNATIONAL
voorheen
gevestigd te WALTER J.A. NISBET ROAD 65,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.16 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan POLARIS LAW N.V. voorheen
gevestigd te W.G. BUNCAMPER ROAD # 33,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumb,
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 06 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan GOLDEN JASPER BAR AND
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te
CANNEGIETER
STREET
#
63,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
05 november 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HOOK FARM
NURSERIES N.V. voorheen gevestigd te
FLAMBOYANT ROAD #1 , SAUNDERS , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumb,
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 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan WAHMAN CHINESE BAR
RESTAURNT N.V voorheen gevestigd te
W.J.A. NISBET ROAD #49, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.16 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan TROPICAL SHOPPING N.V.
voorheen gevestigd te J. YRAUSQUIN BLVD,
ST.
MAARTEN,
P.O.BOX
#262,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumb,
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 06 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan MASTER MIX SOUND N.V.
voorheen gevestigd te FRONTSTREET 117,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
05 november 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan V.I.P.
GETAWAY N.V. DBA GETAWAY TOURS
voorheen gevestigd te JASMINE ROAD # 8 ,
SAUNDERS
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 21 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
PINTO
CARLO
AANSPRAKELIJK GESTELD VAN CALU
ENTERPRISES N.V. DBA MEZZANOTTE
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 76,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.16 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan LEAN PUBLICATIONS 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. 29 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumb,
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 06 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan LOUNESS N.V. DBA
ITALIAN SHOES voorheen gevestigd te OLD
STREET 11, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 november 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan AMS UNDERWATER
CONTRACTORS N.V. voorheen gevestigd te
FRONT STREET DIAMOND PLAZA #1 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 22 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan MR ALAN ARTHUR GOLD
DIRECTOR OF CARABOUW N.V. voorheen
gevestigd te YELLOW SAGE DRIVE # 4,
BILLY
FOLLY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.16 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunette
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LEN HAP
SUPERMARKET N.V. voorheen gevestigd te
MARIANNE ESTATE DRIVE #19, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Shaunette Delaney,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2019, nummer 30

Datum: 06 december 2019
Pagina

| 53

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan M & P JEWELRY REPAIR
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET #
44, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
05 november 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan AUTOGRAPH
N.V. voorheen gevestigd te BLUE BELL DRIVE
9 , SAUNDERS , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 22 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumb,
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 18 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan HBN LAW HOLDING B.V.
voorheen gevestigd te W.G. BUNCAMPER
ROAD # 33, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.16 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan LEVTECH N.V. voorheen
gevestigd te SISTER CLARA DRIVE #2,,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
BUSINESS
AND
PROFESSIONAL WOMEN ASSOCIATION
voorheen gevestigd te , PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 30 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HALF PRICE
N.V. DBA BEAUTY 1 voorheen gevestigd te
BUSHROAD # 71 , CUL DE SAC , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 oktober 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
HEXAGON
INFRASTRUCTURAL FUNDS N.V. voorheen
gevestigd te P.O.BOX 1109, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.16 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan LI'S ENTERPRISES N.V.
DBA BARE ESSENTIALS voorheen gevestigd
te BILLY FOLLY ROAD 17-A, BILLY FOLLY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan BEST OF NATURE voorheen
gevestigd te CH. E. VOGES STRAAT # 7,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 31 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan HERMETICA N.V.DBA
ARKAY voorheen gevestigd te FRONT STREET
99-B , PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 22 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumb,
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 18 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan WONG'S INTERNATIONAL
N.V. DBA POPULAR PLUS SUPERMARKET
voorheen gevestigd te VOGES STRAAT # 13,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.16 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan LOW INCOME HOUSING
DEVELOPMENT (LOWINCO) N.V. voorheen
gevestigd te SIMPSON BAY LAGOON #6,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CURACAO PIONEERING
CO N.V. voorheen gevestigd te GROUNDOVE
ROAD # 108, POINT BLANCHE, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 november 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TUMUK
HUMAK N.V. voorheen gevestigd te CARROT
ROAD 45 , SOUTH REWARD , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 oktober 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CAFISE NV voorheen
gevestigd te FRONTSTREET # 5 SMITCO
BLDG SUITE 5, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.17 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan M.J. SXM CARGO SHIPPING
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD 8 ,,
LOWLANDS,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BALLAST NEDAM
CURACAO B.V. voorheen gevestigd te
JUANCHO
YRASQUIN
BLVD,
POINT
BLANCHE,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
06 november 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan AGROMONTE
& CORDERO N.V. voorheen gevestigd te
SMOKED TREE DRIVE #2 , COLE BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 18 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DHIREN ENTERPRISES
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 5
UNIT 14, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.17 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan MA CHANCE SHRIMP
HOUSE
NV
DBA
BAYLESS
BAR
&
RESTAURANT voorheen gevestigd te RHINE
ROAD 306, LOWLANDS, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan RAPID EXPLORER (ST.
MAARTEN) N.V. voorheen gevestigd te
JUANCHO ERAUQUIN BLVD # 26 UNI-9,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
06 november 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ANTILLES
ROOFING AND STEEL CONTRACTORS N.V.
voorheen gevestigd te JABCO PLAZA #2, ,
COLE
BAY
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 18 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ENARO N.V. voorheen
gevestigd
te
FRONT STREET # 24,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.17 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan MAKEONE N.V. voorheen
gevestigd te PELICAN ROAD 22, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
oktober 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan T.C.SALON & BARBER
SHOP N.V. DBA CELEBRITY SALON voorheen
gevestigd te JUANCHO YRASQUIN BLVD # 6,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
06 november 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
ANTILLIAANSE
ADVIESGROEP N.V. voorheen gevestigd te
BEACON HILL ROAD 20 , BEACON HILL ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
ESTELITA'S
INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te
FRONTSTREET # 4, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.17 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan 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. 29 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ST. MAARTEN AUCTION
HOUSE N.V. voorheen gevestigd te JUANCHO
YRASQUIN
BLVD
#
2UNIT
9,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
06 november 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan AQUAMAR INSTALLATIONS
& REPAIRS N.V. voorheen gevestigd te
LAGOON MARINA 4 , COLE BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ESTHETEK N.V. voorheen
gevestigd
te
FRONT
STREET
#
5,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.17 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan MARY'S BOON N.V.
voorheen gevestigd te SIMPSON BAY ROAD
117, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan E F B EQUIPMENT N.V.
voorheen gevestigd te JUANCHO YRASQUIN
BLVD P.O.BOX 133, POINT BLANCHE, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 november
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan B.R.T.C. SEWING 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. 23 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan EUROPEAN APPAREL
SINT MARTIN N.V. voorheen gevestigd te
FRONTSTREET ST. ROSE ARCADE # 16,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.17 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan MAX MARINE LIMITED N.V.
voorheen gevestigd te WATERFRONT ROAD
16, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 november
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ESWAY N.V. voorheen
gevestigd te JUANCHO YRASQUIN BLVD #
26 P.O.BOX 262, POINT BLANCHE, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 november
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan BABY BUBBLES N.V.
voorheen gevestigd te ORANGE GROVE RD #
12 , COLE BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
FAIRFIX
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te
FRONT STREET 5, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.17 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan MIRABELLE WEST N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 6,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PORTERFIELD N.V.
voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 162
BLUE MALL, CUPE COY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan FLOBEMAH N.V. voorheen
gevestigd te UNION ROAD #26 , COLE BAY ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FATUMAL N.V. voorheen
gevestigd te FRONT STREET # 73-A,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.17 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CON HAZE
N.V. DBA SAND PIT 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. 30 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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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 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
CHAMPAGNE
MANAGEMENT N.V. DBA OCEAN CLUB BAR
AND GRILL voorheen gevestigd te RHINE
ROAD # 17, LOWLANDS, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 oktober 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ALORY ENTERPRISES
N.V.
DBA THEZE AND THOZE voorheen
gevestigd te FRONT STREET # 7, UNIT 2-B ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FEMATRANS N.V.
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 7,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.17 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan EXPERIENCE
TWO FOUNDATION voorheen gevestigd te
THE
KEYS
ROAD
LANE
#
3,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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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 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
DREAMS
INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te
RHINE ROAD # 1, LOW LANDS, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 oktober 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BOARDWALK SUSHI N.V.
DBA BAMBOO BERNIES BOARDWALK
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 53 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FIVE BY FIVE N.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET 74,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.17 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HARK
PROPERTY MANAGEMENT N.V. voorheen
gevestigd te SUCKERGARDEN ROAD # 159,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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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 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CHRISHIR BEVERAGES
B.V. DBA NATURE'S JUICE SMOOTHY AND
TEAS voorheen gevestigd te RHINE ROAD #
162, LOW LANDS, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FASHION PARIS N.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 7
UNIT G , philipsburg , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FRENCH ROSE N.V.
voorheen gevestigd te FRON STREET #120 B,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.17 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JAYESH N.V
voorheen gevestigd te SUCKERGARDEN
ROAD 25B, SUCKERGARDEN, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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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 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan JOAVIR ENTERPRISES
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 9,
CUPE
COY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan AMARNANI VINOD T.
DIR. AANSPR. GESTELD VAN PRICECO N.V.
DBA PRICE CLUB voorheen gevestigd te
FRONT STREET #131, , PHILIPSBURG ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan A & V SYSTEM N.V.
voorheen gevestigd te BANJO ROAD # 1, CAY
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.03
oktober 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MABRIMA MANAGEMENT
N.V. voorheen gevestigd te SUCKER GARDEN
#7, SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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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 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MAHO SUSHI N.V. DBA
BAMBOO BERNIES voorheen gevestigd te
RHINE ROAD # 1 MAHO, LOWLANDS, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan STYLE- X-CHANGE N.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET #135 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ST.MAARTEN
CARVING & SCULPTING ART voorheen
gevestigd
te
FRONT
STREET
#
9,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.16 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan NEW DESIGN
WORK SHOP N.V. voorheen gevestigd te
SUCKERGARDEN
ROAD
#
31
C,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2019, nummer 30

Datum: 06 december 2019
Pagina

| 69

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan GIBBS DEVELOPMENT
CORPORATION N.V. voorheen gevestigd te ,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 03 mei 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SUPERIOR TOBACCO
HOLDING N.V. voorheen gevestigd te FRONT
STREET # 5 , PHILIPSBURG , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 oktober 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ALLIANCE YACHT N.V. voorheen gevestigd te WELLFARE
RD # 68, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.17 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan NO LIMIT SOLUTIONS
N.V. voorheen gevestigd te SUCKER GARDEN
ROAD # 78, SUCKERGARDEN, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan OLIVERO CORPORATION
N.V. voorheen gevestigd te , PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 mei 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan TENDER RENTAL &
TOURS N.V. voorheen gevestigd te FRONT
STREET #13, , PHILIPSBURG , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 oktober 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BANSINGH &
SONS N.V. voorheen gevestigd te WELL ROAD
9, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.17 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan STORM KING SHUTTERS
NV voorheen gevestigd te SUCKER GARDEN
ROAD #30, SUCKERGARDEN, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
SPRINGSTEEN
CORPORATION N.V. voorheen gevestigd te ,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 03 mei 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumb deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan BOUNTY OF TREASURES
N.V. voorheen gevestigd te WALTER J.A.
NISBET ROAD # 41 , PHILIPSBURG , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 september
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan 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.17 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan UNITED
BROTHERS
REPRESENTATIVES
N.V.
voorheen gevestigd te SUCKERGARDEN
RD.NEXT TO RAINBOW SUPERMARKET,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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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 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ADILAND BLUE MALL
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD #
162,, CUPE COY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PORIMANO N.V. DBA
INDRA'S voorheen gevestigd te FRONT
STREET 99 , PHILIPSBURG , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 oktober 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan 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.17 oktober 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan RINGROAD VIEW N.V.
voorheen gevestigd te WALTER J.A. NISBET
ROAD #33,, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 31 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BABANI N.V DBA
ARTLAND AND SENRISE GIFT SHOP
voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 10
LOWLANDS, LOW LANDS, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 oktober 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BINDUS N.V. DBA
CYBERLINK voorheen gevestigd te FRONT
STREET # 53 , PHILIPSBURG , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 oktober 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FUN, SUN &
SAILING
N.V.
voorheen
gevestigd
te
WELLINGTON ROAD # 6, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.17 oktober
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 31 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SHANNY REAL ESTATE
voorheen gevestigd te SUCKER GARDEN
ROAD #33, SUCKERGARDEN, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 31 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
C.R.
ATLANTIC
SOLUTIONS N.V. voorheen gevestigd te
RHINE ROAD 162, LOWLANDS, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 oktober 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan GEORGIE'S MARITIME
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD SIMPSON BAY YACHT
CLUB Z/N, SIMPSAON BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.17 oktober 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ISLAND REAL ESTATE
BROKERS N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # 108 , SIMPSON BAY ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 mei 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CATWALK LTD N.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 52 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 oktober 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Yuancito Mathew,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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OPROEPING

Bij exploot dd. 22e november 2019, afschrift
waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem,
spirant deurwaarder op St. Maarten, alhier, ten
verzoeke van Brooks & Associates, gevestigd
op St. Maarten, gedomicilieerd ten kantore van
Brooks & Associates, Curletta Halley,
ingeschreven op St.Maarten thans zonder
bekende woon-of verblijjfplaats hier te lande ,
BETEKEND een kopie van een in het engels
gestelde
brief
van
voornoemd
advocatenkantoor op St. Maarten, van 15e
november
2019,
geschieddende
deze
betekening en publicatie ten effecte rechtens en
opdat de geexploiteerde van het een of ander
niet onkundigd blijven.

Bij exploot dd. 22e oktober 2019, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem,
aspirant
deurwaarder
op
St.
Maarten.
Opgeroepen: Heather Lynn Fisher, zonder
bekende woon of verblijfplaats, aan de om op
dinsdag de 4e februari 2020 te 8:30 uur
voormiddag ter terechtzitting van het gerecht in
eerste aanleg op het eiland St.Maarten, ten
Raadhuize aan de Frontstreet te verschijnen,
om de vordering van Hendrich Arthur
Seferina in zijn hoedanigheid van curator
in het faillissement van (1) de heer John
Fraser Gifford en (2) de naamloze
vennootschap Lagoon Diving Services N.V.
d.b.a. AMCON, gedomicilieerd ten kantore van
de advocaat mr. Heinrich Seferina, te
antwoorden (AR 277/19 – SXM 201901234)

De aspirant deurwaarder
Danica E. N. Zichem

De aspirant deurwaarder
Danica E.N. Zichem

AANKONDIGING
Bij exploot van 28e november 2019, van de
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de
officier van Justitie op St. Maarten die het
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend,
ten verzoeke van de rechtspersoon naar het
recht van Gibraltar SUTTONGATE HOLDING
LIMITED, die voor deze zaak tot het uiteinde
der executie domicilie kiest ten kantore van mij,
deurwaarder, alsmede aan de Sparrow Road #
4 (Harbour View Office Complex B Unit 15) te
Philipsburg, Sint Maarten, ten kantore van
VanEps Kunneman VanDoorne en gemachtigd
de advocaten mrs. M.R.B. Gorsira en M.D.
Klompenhouwer,
ten
laste
van
de
rechtspersonen naar het recht van Saint Kitts en
Nevis IMMO KASHMIRE DEVELOPMENT INC.
en KASHMIRE INVESTMENTS LIMITED,
beiden gevestigd te Nevis aldaar,
BETEKEND: Conservatoire Beslag van het
Gerecht in Eerste Aanleg, beschikking dd.
22e november 2019.
De deurwaarder,
Mark John Rabess

OPROEPING
Bij exploot van de 25e november 2019, waarvan
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Mark John Rabess,
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St.
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg, van St. Maarten, wonende op
St.Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th.
Illidge Road #11 op Sint Maarten , gevolg
gevend aan de beschikking van 24e oktober
2019 van de E. A. Rechter in het Gerecht in
Eerste Aanleg ,
GEORGE FREDERICK WILLIAMS EN/OF
DIENS ERFGENAMEN, zonder vaste bekende
woon- of verblijfplaats hier te lande
OPGEROEPEN, om op maandag, 3 februari
2020, des voormiddags te 11:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
PHYLLIS AGNETA BROOKS, wonende op Sint
Maarten en ten deze gedomicilieerd aan de
Front Street # 35 te Philipsburg, ten kantore
van de gemachtigde advocaat mr. C.H.J. Merx
EJ 172/19
De deurwaarder,
Mark John Rabess
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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg
van St. Maarten, van de 25e maart 2019, de
echtscheiding uitgesproken tussen ANDREW
DANE BLACKSTOCK, wonende op St. Maarten
en gedomicileerd aan de A. Th. Illidge Road #
11, ten kantore van Mark John Rabess,
deurwaarder en BRENDA J.E.D. BEAN, zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten, partijen zijn met elkander gehuwd op
10 april 1999 in Kingston, Jamaica.
De aspirant deurwaarder,
Danica E.N. Zichem

LIQUIDATIE
LEMA PRIVATE FOUNDATION N.V.
(gevestigd te St. Maarten) In liquidatie
Bij besluit van de aandeelhouder van LEMA
PRIVATE FOUNDATION N.V. van 29
november 2019 is besloten de stichting per 29
november 2019 te ontbinden.
SINT MAARTEN INTERNATIONAL
TRUST COMPANY N.V.
Frontstreet 5, Suite 5
P.O. Box # 245
Philipsburg,
Sint Maarten
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ECHTSCHEIDING
Bij exploot van 15e november, 2019, heb ik
Danica E.E. Zichem, aspirant deurwaarder op
St. Maarten , bij het Gerecht in Eerste Aanleg,
zittingsplaats St. Maarten, ten verzoeke van,
Dorotha Rebecca Maitland, vonnis van het
gerecht in Eerste Aanleg, zittingplaats
St.Maarten, van de 26e augustus, 2019
waarvan de echtscheiding is uitgesproken
tussen Dorotha Rebecca Maitland en
Dennie Leon Anthony Stewart, beide
wonenden op St.Maarten. (E 050 /2019- SXM
201900355)
De aspirant deurwaarder,
Danica E. N. Zichem
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88.11325-PP/GTA
Upon this twenty-fourth day of September, two thousand and nineteen,
came and appeared before me, Faride Eloisa Elixie Tjon Ajong, acting civil law notary of her vacant
notarial protocol in Sint Maarten, hereinafter referred to as "civil law notary":
1.
Ms. Melissa Desiree GUMBS, born in Sint Maarten, on September fourth, nineteenhundred
eighty-three, identified by a passport of the Kingdom of the Netherlands, residing at Hulda B.
Richardson Road 2, Sint Maarten;
2.
Mr. Raymond Ulric PETERSON, born in Sint Maarten, on December twentieth,
nineteenhundred sixty-one, residing at Spinel Road 9B, Billy Folly, Cole Bay, Sint Maarten; and
3.
Mr. Swendly Faustino MARCELL, born in Curaçao, on August sixth, nineteenhundred eightyfour, residing at Wellington Road 6, Apartment T, Cole Bay Lagoon, Cole Bay, Sint Maarten.
The appearers declared to herewith establish an association, with its articles of association reading as
follows:
NAME, SEAT, DURATION AND PARTY COLOR OF THE ASSOCIATION
Article 1
The association bears the name: "PARTY FOR PROGRESS",
abbreviated as: "PFP", hereinafter also referred to as the "Association" or "Party".
Article 2
The Association is established and resides in Sint Maarten.
Article 3
The Association is established for an indefinite period of time.
Article 4
The color of the Party is YELLOW.
FINANCIAL/FISCAL YEAR OF THE ASSOCIATION
Article 5
The financial year of the Association runs parallel to the calendar year.
PARTY PURPOSE
Article 6
The purpose of the Party is to participate in the public affairs of Sint Maarten by endorsing and
supporting candidates of the Party for election to the Government of Sint Maarten, advocating and
supporting Party values and philosophies, principles and policies, providing a forum for members to
provide input into the policies of the Party, and raising money in support of these purposes.
PARTY OBJECTIVES
Article 7
1.
The Party’s objectives are:
a.
to function as a Political Party for the entire community of Sint Maarten, rejecting all
forms of discrimination. Participation in the country’s Parliamentary elections will be in
complete compliance with the rules and requirements as stated in the Landsverorderning
Registratieën Financien Politiek Partijen (in English - the National Ordinance of
Registration & Finances of Political Parties). Application for registration of the political
party will be submitted in writing to the Electoral Council within the timeline stated by
the ordinance prior to the Party’s postulation of candidates;
b.
to work with, when it is in the best interest of the country, other political parties and
entities having compatible aims and purpose, in order to work towards our further
objectives;
c.
to work with, when it is in the best interest of the country, other political parties and
entities having compatible aims and purpose, in order to work towards our further
objectives;
d.
to improve and maintain the regional and international standing of Sint Maarten across a
variety of industries and sectors;
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e.
f.

2.
3.
4.

to uphold and respect the constitutional rights of each individual in the country;
to promote the socio-economic and psychological development and welfare of the entire
population of Sint Maarten according to social democratic principles and ideals;
g.
to make Sint Maarten ‘future proof’ from an educational, economical, infrastructural and
technological perspective;
h.
to promote social cohesion, logical thought, open mindedness and forward thinking
throughout the general population;
i.
to protect the country's legal and constitutional system;
j.
to continuously raise the political awareness of the general population by means of
workshops, seminars, conferences and other general publications, including digital
publications.
The Party’s objectives will come under review during the Party Congress to ensure that the
Party remains aware of and in line with what is in the best interest of Country Sint Maarten,
both locally and globally.
The existing objectives, and all edits and adaptations made, will be presented by the sitting
board at the Party Congress. A political program will be drafted and presented with any
alterations made to the existing objectives.
Party will commit to maintaining a ‘running’ political program that can be edited and adapted
with public input and which will be publicized no later than the date of candidate postulation
for any elections related to all legislative bodies on Sint Maarten. The political program will be
provided to the Electoral Council at least two weeks prior to the announced date of postulation
of candidates. Political programs are compiled by established committees, whether fixed or adhoc, within the Party, as outlined within the Bylaws.

PARTY PHILOSOPHY
Article 8
The Party for Progress holds at its core seven (7) key tenets that will sustain and guide the Party
throughout its existence and govern its conduct in the political climate:
1.
that the education of Sint Maarten’s current and future workforce must be a priority for both
the private and public sector, to ensure that the workforce is prepared for the jobs of the
future, while maintaining the skill base of our primary industry;
2.
that any and all legislation must create and contribute to a society that is equitable, just and
secure for all individuals that reside in Sint Maarten;
3.
that Sint Maarten’s position as a hub for foreign investment must be cultivated in such a way
that it does not diminish opportunities and protections for all individuals that reside on the
island;
4.
that Sint Maarten and St. Martin must cultivate, enhance and maintain a relationship that is
based on mutual respect and understanding for one another’s laws and culture, with the
understanding that our destiny is mutually assured and intertwined;
5.
that the social, economic, cultural and general well-being of all individuals on Sint Maarten
must be promoted and protected through clear and enforced policies, guided by forward
thinking and integral leadership;
6.
that those most at-risk in our community, from all walks of life, are safeguarded by legislation
and policies that protect them from discrimination and harm; and
7.
that Sint Maarten must be made ‘future proof’ from infrastructural, environmental, intellectual,
economic and technological perspectives and that this will require a collective effort on behalf
of all people residing on the island.
MEANS
Article 9
The Party shall achieve its objectives through all legal ways and means, in particular, but not limited
to:
1.
Participating in the country’s Parliamentary elections, wherein the Party will submit a list of
candidates, all of whom have been selected by a recruitment process executed by the board
members and party leadership. Potential candidates will abide by the Party constitution and
other regulations/objectives. During an election year, the Party will decide on a maximum
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number of candidates for the slate; the Party can submit a list of candidates in collaboration
with another Party once a Memorandum of Understanding has been established.
Organizing and hosting town hall meetings and forums (both online and offline).
The use of digital media and other various forms of communication.
Publishing and distributing its own material, such as newsletters and articles, both online and
offline.
All other legally available means.

MEMBERSHIP
Article 10
1.
Any citizen of Sint Maarten of not less than eighteen (18) years of age who undertakes to
comply with this Constitution and conditions of membership and who is not a member of any
other political party shall be eligible to be a member of the Party.
2.
The membership of the Party shall consist of:
a. Ordinary Party Members: who are registered citizens of Sint Maarten who possess the
right to vote in an election for all legislative bodies in Sint Maarten and have been
admitted into the Party in accordance with the provisions outlined in Article 11, as well as
with the Bylaws.
Ordinary members are responsible for membership dues and may vote in all internal
electoral events.
b. Honorary Members: who are seasoned/experienced individuals within the public or private
sector who share the Party’s objectives and philosophies and are in good standing in their
community due to extraordinary service and merit to Sint Maarten.
Honorary members may attend Party Congress and other activities but may not vote.
c. Supporters: who are individuals, associations, foundations or businesses who support the
Party through financial or other legal means that are in compliance with the National
Ordinance of Registration and Finances of Political Parties (in Dutch: "Landsverordening
Registratieën Financiën Politieke Partijen") and who have been approved by the Governing
Board for membership.
Supporters have no voting rights within the Party.
3.
The Party reserves the right to not affiliate or align itself with establishments and individuals
that do not subscribe to the Party’s philosophy, purpose and policy or that are not in
compliance with the laws that govern Sint Maarten.
DUTIES AND RIGHTS OF MEMBERSHIP
Article 11
1.
Member Profile:
Every member shall be loyal to Sint Maarten and shall uphold the Constitution and Statutes of
the Party. Every member must accept and adhere to the Constitution, programs, principles
and policies of the Party.
2.
Application for membership:
Application for membership shall be made by completing the Party’s membership form (in
digital form) and submitting it for consideration to the Governing Board:
a. It shall be the duty of the Governing Board in exercising its powers of election to consider
carefully the suitability of the applicant for admission as a member, having regard to the
Objectives of the Party.
b. An applicant shall be admitted once they have accurately completed the form and have
been evaluated by the Governing Board.
c. The Governing Board may reject any application without assigning any reason therefore
and its decision shall be final unless a revision is requested by the applicant.
d. Upon the admission of a member, notice in digital form shall be given to them, and they
will be provided with a copy of the Party’s Statutes, Profile and a request to pay to the
Treasurer (within fifteen (15) days from their admission), the amount of their first
membership fee. Upon payment of the fee but not before, they will become a member of
the Party, and be bound by the Constitution.
e. The membership dues are required upon acceptance of a membership application. If the
first subscription is not paid within 15 days from the date of such, the admittance of said
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member shall be void, unless they can provide satisfactory explanation to the Governing
Board as to why payment was delayed. All members shall have the right to attend Party
congresses.
Financial Obligations:
a. Party members are obligated to pay annual membership fees. The annual membership fee
for a Member shall be determined by the Governing Board, in accordance with the National
Ordinance of Registration and Finances of Political Parties (in Dutch: "Landsverordening
Registratieën Financiën Politieke Partijen") and will be communicated upon the application
for membership. All annual membership dues shall be payable in the first month of each
financial year.
b. Party members are obligated to attend party meetings on a regular basis, as well as assist
in fundraising activities and efforts of the Party.
Termination of Membership is accomplished by:
a. Resignation of the member, in writing to that effect, with one month’s notice. Membership
dues up to and including the current year in which resignation is given must be up-todate.
b. Removal, conducted by the Governing Board, due to violation/non-compliance with articles
of incorporation and/or bylaws, or by actions deemed not to be in the best interest of the
Party and/or the community of Sint Maarten.
c. Death of said Party member
Discipline:
a. It shall be the duty of the Governing Board to consider disciplinary action for party
members.
b. Disciplinary actions include but are not limited to suspension of membership, demotion of
party status, and expulsion.
c. Disciplinary action will be considered and voted upon at a special committee meeting
convened for that purpose.
d. The member will be notified of the meeting in writing by registered mail or its equivalent.
e. The member may offer a written explanation or attend the meeting in person to provide
an explanation for their conduct.

FINANCES
Article 12
1.
The finances of the Party shall consist of:
a. The initial amount that has been invested at the time of the Party’s incorporation.
b. Grants, gifts, donations and legacies that are subject to the regulations stipulated in the
National Ordinance of Registration and Finances of Political Parties (in Dutch:
"Landsverordening Registratieën Financiën Politieke Partijen").
c. Income from fundraising activities organized and executed by the Party.
d. Annual membership contributions by Party Members.
e. Funding accepted from all legal sources.
f. Other legally acquired incomes.
2.
The amount for annual membership dues by Party Members will be determined by the
Governing Board. Honorary Members are excluded from paying Annual Membership Dues.
3.
The President, Secretary-General and the Treasurer of the Governing Board are responsible for
the signing of checks and financial instruments.
4.
There shall be an annual general meeting of the Governing Board and the Managing
Committee, to be held no later than two (2) months after each consecutive fiscal year; in said
meeting the following agenda shall be carried out:
a. A report shall be given by the Managing Committee to the Governing Board concerning the
preceding fiscal year.
b. The President and the Treasurer of the Governing Board will give an account of the
financial management of the funds and finances of the Association during the preceding
fiscal year.
c. The Finance Manager of the Managing Committee shall submit a budget for the upcoming
fiscal year to the President of the Governing Board. The President will request that the
Governing Board provide approval of the budget for the new fiscal year. The annual
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general meeting of the Governing Board and the Managing Committee is called by the
Committee and should be convened by no later than the third quarter of the year.
Each year prior to the first day of April, the Party will submit its annual report to the
Electoral Council, which will contain at least the following data;
1. Composition of the Governing Board;
2. Total number of contributing members at the beginning and end of said year;
3. The amount of contributions collected for that year;
4. The activities executed by the Party in that year.
The aforementioned annual report will be accompanied by a financial report which, in
accordance with the National Ordinance of Registration and Finances of Political Parties (in
Dutch: "Landsverordening Registratieën Financiën Politieke Partijen"), should at least
include:
1. The Party’s capital at the start and the end of each fiscal year;
2. An itemized statement of income and expenses and a statement prepared by an
auditor, of the accuracy and fairness of the financial report;
3. Any donations of at least five thousand Netherlands Antillean guilders (NAf. 5.000,00)
- or more, other than derived from a natural person;
4. The total amount of received gifts, donations and/or grants, other than the annual
contributions from the members of the Party.
The Treasurer of the Governing Board is responsible for keeping all financial records, as
well as the records of all payments and receipts. Administration and supporting documents
for financial information will be kept for a period of at least seven (7) years.

GOVERNING BOARD
Article 13
1.
The management and direction of the Party is implemented by the Governing Board.
2.
The Governing Board is elected to office by a majority vote during the Party Congress and in
accordance with the terms and conditions as stipulated in these articles of incorporation of the
Party.
3.
The Governing Board will consist of an odd number of a minimum of three (3) and a maximum
of seven (7) members among which there shall be a President, Vice-President, SecretaryGeneral, Treasurer and a maximum of three (3) Officers:
4.
The President of the Governing Board is the majority vote-getter during the Party Congress
vote.
5.
The members of the Governing Board shall designate those persons to serve in the capacity of
Vice-President, Secretary General and Treasurer from amongst themselves.
6.
Specific titles that denote roles and/or duties may be assigned to Officers, at the discretion of
the Governing Board.
7.
In the absence of the President at meetings of the Governing Board, the Vice-President will
preside over the meeting. In the event the President and the Vice-President is absent at
meetings of the Governing Board, either the Secretary-General of Treasurer may preside over
the meeting. All members of the Governing Board must be of legal age and their Party
membership in good standing.
8.
The Governing Board is responsible for the adoption and/or amendment of the Bylaws of the
Party, in accordance with the processes and procedures laid out in said Bylaws.
9.
Resolutions adopted by the Governing Board shall be adopted by the simple majority in a
meeting where minimum one half (½) of the Governing Board members are present, unless
otherwise specified. In the event this minimum requirement is not met, a second meeting will
be called to vote on the proposed resolution. In said second meeting, the proposed
resolution(s) will be voted upon and/or adopted regardless of the number of Governing Board
members present.
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MANAGING COMMITTEE
Article 14
1.
The Managing Committee will consist of a Chairperson, a Vice Chair/Finance Manager and a
Secretary, which the Governing Board will appoint. This Committee will represent the
Governing Board and will be responsible for the daily operations of the Party.
2.
The Chairperson and one (1) other member of the Managing Committee will legally represent
the Party in all matters.
3.
The Managing Committee is responsible for.
a. convening meetings of the Governing Board;
b. organizing and executing the Party Congress;
c. executing decisions taken by the Governing Board and decided on in the Party Congress;
d. taking and executing decisions on behalf of the Party.
4.
At times, the Managing Committee may request that the Party Leader convene meetings of
the Party Council, which the Chairperson of the Managing Committee will attend. Additionally,
the Managing Committee oversees the election of the Party Leader, in accordance with Article
20.
5.
From time to time, the Governing Board may bestow upon the Managing Committee additional
powers and specific functions, at their discretion and in accordance with the Bylaws.
COMMITTEE: NOMINATION AND ELECTIONS
Article 15
1.
The Nomination and Elections Committee is to be established by the Managing Committee and
will be tasked with compiling, in collaboration with the Party Leader, the candidate slate for
the elections for the legislative bodies on Sint Maarten.
2.
The Committee will be comprised of active members in good standing who have made
significant contributions towards the development of the Party and will consist of a minimum
of three (3) and a maximum of five (5) members, consistently maintaining an odd number.
3.
The Party Leader will sit as Chairperson of the Committee and will convene meetings and
determine agenda points of said meetings.
4.
Candidates will be evaluated on the following criterion, including any others specified within
the recruitment period for candidates:
a. eligibility to participate in the election for members of any legislative body of Sint Maarten;
b. commitment to and cohesion with the Party’s philosophies and policies;
c. competencies and experience;
d. activeness in community endeavors, including but not limited to non-profit and nongovernmental organization work;
e. referral or reference from members.
5.
Candidates that receive placement on the definite slate of Party must submit a signed
declaration that they will adhere to all provisions of the National Ordinance for Registration
and Finance of Political Parties during the campaign.
FIXED AND AD-HOC COMMITTEES
Article 16
1.
The Governing Board will, from time to time, establish fixed and ad-hoc committees for the
purpose of addressing items, events and challenges to the Party and to Country Sint Maarten.
2.
Committees will be formed in accordance with the Party Bylaws.
3.
Committees must operate in accordance with Party principles and philosophies, and must
adhere to the Statutes and Bylaws of the Party.
TERM
Article 17
1.
Members of the Governing Board shall serve a two (2) year term.
2.
Outgoing Governing Board members are eligible for re-election immediately following the end
of their two (2) year term.
3.
Temporary vacancies on the Governing Board will be upheld by individuals delegated by the
Governing Board and will serve until the end of term allotted for the Governing Board.
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VOTING
Article 18
1.
The Party Congress elects the Governing Board from a slate of candidates prepared specifically
for this purpose. The Board is elected by simple majority and by Party Members in good
standing.
2.
At the request of the Party Leader, the election of a President of the Governing Board can be
referred to the Party Congress.
3.
Specific functions of the Governing Board are not voted on; they are assigned amongst the
elected members.
Function assignments take place by internal vote by the Governing Board. Candidates may
postulate for specific functions; majority is required to ratify function assignments
4.
Internal electoral procedures are further outlined in the Bylaws of the Party.
PARTY COUNCIL
Article 19
1.
The Party Council consists of active Party Members in good standing who have.
a. participated as candidates for the election to public office;
b. been appointed to the post of Minister by the Party in the Council of Ministers of Sint
Maarten;
c. served on the Governing Board or Managing Committee of the Party;
d. made significant contributions to the social and political development of the Party.
2.
The selection of the members of the Party Council will be conducted by the Managing
Committee, in accordance with the Party’s Bylaws.
3.
The Council’s primary functions are:
a. establishing and encouraging close professional and integral working relationships among
candidates;
b. highlighting and resolving, through professional conduct, problem areas and tension points
among candidates;
c. developing, compiling and distributing the methodologies and structure which are to be
followed during campaigns and otherwise;
d. organize and execute team building events, workshops and sessions for candidates;
e. update candidates on pertinent items and events affecting the Party.
4.
The Secretary of the Managing Committee will serve as secretary for Party Council meetings
and will be tasked with recording any decisions discussed and taken.
PARTY LEADER
Article 20
1.
With the exception of the first Party Leader, the Party Leader is elected by Party Congress, by
Party Members who maintain good standing with the Party.
2.
Candidates for Party Leader must postulate sixty (60) days (or earlier) prior to the Party
Congress, and must be supported by no less than fifty (50) endorsements collected from Party
Members in good standing.
3.
The Party Leader will head the list of candidates taking part in elections.
4.
The method of election of and powers possessed by the Party Leader are further developed in
the Bylaws.
PARTY CONGRESS
Article 21
1.
The first Party Congress shall be called within a period no later than ninety (90) days (or
earlier) prior to the date on which the Party will contest its first elections for public office.
Thereafter, Party Congress will be held annually, in the month of July.
2.
Notification of the first Party Congress will be carried out a minimum of thirty (30) days (or
earlier) prior to the date of the meeting. Notification will be disseminated through local media
channels, and/or via generally utilized means of communication that are not in breach of any
laws on Sint Maarten.
3.
An agenda for the Party Congress will be prepared and distributed by the Managing Committee
at the Party Congress.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2019, nummer 30

Datum: 06 december 2019
Pagina

4.

| 84

Agenda points will reflect, among other pertinent items:
a. the presentation of the Annual Report that covers the previous year’s activities and
events, with presentation done by the President of the Governing Board;
b. a presentation and update by the Treasurer on the Party’s finances, via the Financial
Report (as part of the Annual Report);
c. when required and/or triggered, an election for the Party Leader and for members of the
Governing Board.

EXTRAORDINARY PARTY CONGRESS
Article 22
1.
Extraordinary Party Congresses may be requested via a petition representing the signatures of
minimum fifty (50) Party Members in good standing.
2.
The signed petition must be submitted to the Managing Committee, with a proposed agenda
for the meeting and substantiation for the calling of the meeting and its agenda.
3.
After consulting and evaluation the request with the Governing Board, the Managing
Committee may call the Extraordinary Party Congress in accordance with the guidelines set
out in Article 21.
PARTY CONGRESS - VOTING
Article 23
1.
Registered Party Members who are in good standing with the Party are the only individuals
with the right to vote in the Party Congress. A list containing all Party Members in good
standing will be made available prior to the start of the Party Congress.
2.
Party Members are bound by all decisions and resolutions made and passed by vote in the
Party Congress.
3.
Any and all resolutions and decisions made and passed in the Party Congress are deemed valid
when the majority has voted and a minimum of one/third (1/3) of registered Party Members
with good standing are present. If a minimum of one/third (1/3) of the registered Party
Members in good standing is not present, a second meeting must be convened within two (2)
hours. During this second meeting, decisions and resolutions will be made and passed
regardless of the number of Party Members in good standing present.
AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND DISSOLUTION OF ASSOCIATION
Article 24
1.
The articles of association may only be amended by votes cast during a Party Congress
convened for this specific purpose. A majority of two/thirds (2/3) is required, wherein a
minimum of one/third (1/3) of the Party Members in good standing are present. In the event
the minimum of one/third (1/3) of good standing Party Members are not present and/or
two/thirds (2/3) of majority of votes are not met, a second meeting will be held no more than
fifteen (15) days thereafter and a simple majority vote will be required.
2.
Approved amendments will be in effect after the notarial deed to that effect has been signed.
A true copy of the notarial deed of amendment shall be submitted for registration at
Commercial Registry kept at the Chamber of Commerce and Industry of Sint Maarten.
3.
Dissolution of the Association may only take place at a Party Congress that has been convened
for this specific purpose. A minimum of one/half (½) of the registered Party Members in good
standing must be present at said meeting. For dissolution to be ratified, a three/fourths (¾)
majority is required.
4.
Liquidation of the Association will happen in accordance with the provisions entailed in the Civil
Code and with due observance of any other applicable law in Sint Maarten.
5.
The final dissolution and distribution if the assets of the Party will be handled by the Managing
Committee.
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BYLAWS
Article 25
1.
The Governing Board may propose and/or adopt bylaws for the Party which may include an
amendment of these statutes.
2.
The Bylaws will not contain provisions that are in conflict with these statutes or any applicable
laws in Sint Maarten.
3.
In any and all instances where the subject matter in question is not specifically addressed by
provisions in these statutes of the Bylaws, the Governing Board will decide with a written
ruling. The Governing Board will determine thereafter whether this ruling(s) will be
incorporated into the Bylaws.
Final declarations
The appearers finally declared:
that in deviation of the provision of Article 13, paragraph 2, with regard to the manner of election
of the members of the Governing Board, the following persons have been designated as the first
members of the Governing Board:
a. Ms. Melissa Desiree GUMBS, aforementioned, in the function as President;
b. Mr. Raymond Ulric PETERSON, aforementioned, in the function as Vice-President; and
c. Mr. Swendly Faustino MARCELL, aforementioned, in the function as Treasurer;
who have all accepted their respective function;
that the first financial year of the Association shall end on December thirty-first, two thousand and
twenty.
The appearers are known to me, civil law notary.
WHEREOF THIS DEED, has been executed in Sint Maarten, in one original copy, on the date mentioned
in the heading hereof.
After relating the substance of this deed to the appearers, they declared
to have examined the contents of this deed and that they do not desire
the complete reading of this deed.
Then, after summary reading of this deed, this deed was signed by the appearers and me, civil law
notary.
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8.11325-PP/GTA
Upon this twenty-eighth day of October, two thousand and nineteen,
came and appeared before me, Faride Eloisa Elixie Tjon Ajong, acting
civil law notary of her vacant notarial protocol in Sint Maarten,
hereinafter referred to as "civil law notary":
Ms. Melissa Desiree GUMBS, born in Sint Maarten, on
September fourth, nineteenhundred eighty-three, identified by passport
of the Kingdom of the Netherlands, residing at Hulda B. Richardson Road 2,
Sint Maarten;
by these presents acting as written appointed mandatary of PARTY
FOR PROGRESS, an association established in Sint Maarten. The appearer,
acting as aforementioned, declared that in an extraordinary meeting of
members of said association, held in Sint Maarten on October twenty-third
, two thousand and eighteen, it has been resolved to amend article 17
in such manner that a new paragraph will be added to the articles of
association of said association in the manner as set forth hereinafter.
In said meeting the appearer has been authorized to sign the present
deed of amendment.
The appearer, acting as mentioned, declared pursuant to said
resolutions to amend article 17 in the articles of association and as a
consequence of which amendment, said articles of association now will
henceforth read in its entirety as follows:
NAME, SEAT, DURATION AND PARTY COLOR OF THE ASSOCIATION
Article 1
The association bears the name: "PARTY FOR PROGRESS",
abbreviated as: "PFP", hereinafter also referred to as the "Association" or "Party".
Article 2
The Association is established and resides in Sint Maarten.
Article 3
The Association is established for an indefinite period of time.
Article 4
The color of the Party is GOLD.
FINANCIAL/FISCAL YEAR OF THE ASSOCIATION
Article 5
The financial year of the Association runs parallel to the calendar year.
PARTY PURPOSE
Article 6
The purpose of the Party is to participate in the public affairs of Sint
Maarten by endorsing and supporting candidates of the Party for
election to the Government of Sint Maarten, advocating and supporting
Party values and philosophies, principles and policies, providing a
forum for members to provide input into the policies of the Party, and
raising money in support of these purposes.
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PARTY OBJECTIVES
Article 7
1.
The Party’s objectives are:
a.
to function as a Political Party for the entire community of
Sint Maarten, rejecting all forms of discrimination.
Participation in the country’s Parliamentary elections will
be in complete compliance with the rules and requirements
as stated in the Landsverorderning Registratieën Financien
Politiek Partijen (in English - the National Ordinance of
Registration & Finances of Political Parties). Application
for registration of the political party will be submitted in
writing to the Electoral Council within the timeline stated
by the ordinance prior to the Party’s postulation of
candidates;
b.
to work with, when it is in the best interest of the country,
other political parties and entities having compatible aims
and purpose, in order to work towards our further
objectives;
c.
to work with, when it is in the best interest of the country,
other political parties and entities having compatible aims
and purpose, in order to work towards our further
objectives;
d.
to improve and maintain the regional and international
standing of Sint Maarten across a variety of industries and
sectors;
e.
to uphold and respect the constitutional rights of each
individual in the country;
f.
to promote the socio-economic and psychological
development and welfare of the entire population of Sint
Maarten according to social democratic principles and
ideals;
g.
to make Sint Maarten ‘future proof’ from an educational,
economical, infrastructural and technological perspective;
h.
to promote social cohesion, logical thought, open
mindedness and forward thinking throughout the general
population;
i.
to protect the country's legal and constitutional system;
j.
to continuously raise the political awareness of the general
population by means of workshops, seminars, conferences
and other general publications, including digital
publications.
2.
The Party’s objectives will come under review during the Party
Congress to ensure that the Party remains aware of and in line
with what is in the best interest of Country Sint Maarten, both
locally and globally.
3.
The existing objectives, and all edits and adaptations made, will
be presented by the sitting board at the Party Congress. A
political program will be drafted and presented with any
alterations made to the existing objectives.
4.
Party will commit to maintaining a ‘running’ political program
that can be edited and adapted with public input and which will
be publicized no later than the date of candidate postulation for
any elections related to all legislative bodies on Sint Maarten.
The political program will be provided to the Electoral Council
at least two weeks prior to the announced date of postulation of
candidates. Political programs are compiled by established

| 87

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2019, nummer 30

Datum: 06 december 2019
Pagina

committees, whether fixed or ad-hoc, within the Party, as
outlined within the Bylaws.
PARTY PHILOSOPHY
Article 8
The Party for Progress holds at its core seven (7) key tenets that will
sustain and guide the Party throughout its existence and govern its
conduct in the political climate:
1.
that the education of Sint Maarten’s current and future
workforce must be a priority for both the private and public
sector, to ensure that the workforce is prepared for the jobs of
the future, while maintaining the skill base of our primary
industry;
2.
that any and all legislation must create and contribute to a
society that is equitable, just and secure for all individuals that
reside in Sint Maarten;
3.
that Sint Maarten’s position as a hub for foreign investment
must be cultivated in such a way that it does not diminish
opportunities and protections for all individuals that reside on
the island;
4.
that Sint Maarten and St. Martin must cultivate, enhance and
maintain a relationship that is based on mutual respect and
understanding for one another’s laws and culture, with the
understanding that our destiny is mutually assured and
intertwined;
5.
that the social, economic, cultural and general well-being of all
individuals on Sint Maarten must be promoted and protected
through clear and enforced policies, guided by forward thinking
and integral leadership;
6.
that those most at-risk in our community, from all walks of life,
are safeguarded by legislation and policies that protect them
from discrimination and harm; and
7.
that Sint Maarten must be made ‘future proof’ from
infrastructural, environmental, intellectual, economic and
technological perspectives and that this will require a collective
effort on behalf of all people residing on the island.
MEANS
Article 9
The Party shall achieve its objectives through all legal ways and means,
in particular, but not limited to:
1.
Participating in the country’s Parliamentary elections, wherein
the Party will submit a list of candidates, all of whom have been
selected by a recruitment process executed by the board
members and party leadership. Potential candidates will abide by
the Party constitution and other regulations/objectives. During
an election year, the Party will decide on a maximum number of
candidates for the slate; the Party can submit a list of candidates
in collaboration with another Party once a Memorandum of
Understanding has been established.
2.
Organizing and hosting town hall meetings and forums (both
online and offline).
3.
The use of digital media and other various forms of
communication.
4.
Publishing and distributing its own material, such as newsletters
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5.

and articles, both online and offline.
All other legally available means.

MEMBERSHIP
Article 10
1.
Any citizen of Sint Maarten of not less than eighteen (18) years
of age who undertakes to comply with this Constitution and
conditions of membership and who is not a member of any other
political party shall be eligible to be a member of the Party.
2.
The membership of the Party shall consist of:
a. Ordinary Party Members: who are registered citizens of Sint
Maarten who possess the right to vote in an election for all
legislative bodies in Sint Maarten and have been admitted
into the Party in accordance with the provisions outlined in
Article 11, as well as with the Bylaws.
Ordinary members are responsible for membership dues and
may vote in all internal electoral events.
b. Honorary Members: who are seasoned/experienced
individuals within the public or private sector who share the
Party’s objectives and philosophies and are in good standing
in their community due to extraordinary service and merit to
Sint Maarten.
Honorary members may attend Party Congress and other
activities but may not vote.
c. Supporters: who are individuals, associations, foundations or
businesses who support the Party through financial or other
legal means that are in compliance with the National
Ordinance of Registration and Finances of Political Parties
(in Dutch: "Landsverordening Registratieën Financiën
Politieke Partijen") and who have been approved by the
Governing Board for membership.
Supporters have no voting rights within the Party.
3.
The Party reserves the right to not affiliate or align itself with
establishments and individuals that do not subscribe to the
Party’s philosophy, purpose and policy or that are not in
compliance with the laws that govern Sint Maarten.
DUTIES AND RIGHTS OF MEMBERSHIP
Article 11
1.
Member Profile:
Every member shall be loyal to Sint Maarten and shall uphold
the Constitution and Statutes of the Party. Every member must
accept and adhere to the Constitution, programs, principles and
policies of the Party.
2.
Application for membership:
Application for membership shall be made by completing the
Party’s membership form (in digital form) and submitting it for
consideration to the Governing Board:
a. It shall be the duty of the Governing Board in exercising its
powers of election to consider carefully the suitability of the
applicant for admission as a member, having regard to the
Objectives of the Party.
b. An applicant shall be admitted once they have accurately
completed the form and have been evaluated by the
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Governing Board.
The Governing Board may reject any application without
assigning any reason therefore and its decision shall be final
unless a revision is requested by the applicant.
d. Upon the admission of a member, notice in digital form shall
be given to them, and they will be provided with a copy of
the Party’s Statutes, Profile and a request to pay to the
Treasurer (within fifteen (15) days from their admission), the
amount of their first membership fee. Upon payment of the
fee but not before, they will become a member of the Party,
and be bound by the Constitution.
e. The membership dues are required upon acceptance of a
membership application. If the first subscription is not paid
within 15 days from the date of such, the admittance of said
member shall be void, unless they can provide satisfactory
explanation to the Governing Board as to why payment was
delayed. All members shall have the right to attend Party
congresses.
Financial Obligations:
a. Party members are obligated to pay annual membership fees.
The annual membership fee for a Member shall be
determined by the Governing Board, in accordance with the
National Ordinance of Registration and Finances of Political
Parties (in Dutch: "Landsverordening Registratieën
Financiën Politieke Partijen") and will be communicated
upon the application for membership. All annual
membership dues shall be payable in the first month of each
financial year.
b. Party members are obligated to attend party meetings on a
regular basis, as well as assist in fundraising activities and
efforts of the Party.
Termination of Membership is accomplished by:
a. Resignation of the member, in writing to that effect, with
one month’s notice. Membership dues up to and including
the current year in which resignation is given must be up-todate.
b. Removal, conducted by the Governing Board, due to
violation/non-compliance with articles of incorporation
and/or bylaws, or by actions deemed not to be in the best
interest of the Party and/or the community of Sint Maarten.
c. Death of said Party member
Discipline:
a. It shall be the duty of the Governing Board to consider
disciplinary action for party members.
b. Disciplinary actions include but are not limited to suspension
of membership, demotion of party status, and expulsion.
c. Disciplinary action will be considered and voted upon at a
special committee meeting convened for that purpose.
d. The member will be notified of the meeting in writing by
registered mail or its equivalent.
e. The member may offer a written explanation or attend the
meeting in person to provide an explanation for their
conduct.
c.

3.

4.

5.
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FINANCES
Article 12
1.
The finances of the Party shall consist of:
a. The initial amount that has been invested at the time of the
Party’s incorporation.
b. Grants, gifts, donations and legacies that are subject to the
regulations stipulated in the National Ordinance of
Registration and Finances of Political Parties (in Dutch:
"Landsverordening Registratieën Financiën Politieke
Partijen").
c. Income from fundraising activities organized and executed
by the Party.
d. Annual membership contributions by Party Members.
e. Funding accepted from all legal sources.
f. Other legally acquired incomes.
2.
The amount for annual membership dues by Party Members will
be determined by the Governing Board. Honorary Members are
excluded from paying Annual Membership Dues.
3.
The President, Secretary-General and the Treasurer of the
Governing Board are responsible for the signing of checks and
financial instruments.
4.
There shall be an annual general meeting of the Governing
Board and the Managing Committee, to be held no later than two
(2) months after each consecutive fiscal year; in said meeting the
following agenda shall be carried out:
a. A report shall be given by the Managing Committee to the
Governing Board concerning the preceding fiscal year.
b. The President and the Treasurer of the Governing Board will
give an account of the financial management of the funds
and finances of the Association during the preceding fiscal
year.
c. The Finance Manager of the Managing Committee shall
submit a budget for the upcoming fiscal year to the President
of the Governing Board. The President will request that the
Governing Board provide approval of the budget for the new
fiscal year. The annual general meeting of the Governing
Board and the Managing Committee is called by the
Committee and should be convened by no later than the third
quarter of the year.
d. Each year prior to the first day of April, the Party will submit
its annual report to the Electoral Council, which will contain
at least the following data;
1. Composition of the Governing Board;
2. Total number of contributing members at the beginning
and end of said year;
3. The amount of contributions collected for that year;
4. The activities executed by the Party in that year.
e. The aforementioned annual report will be accompanied by a
financial report which, in accordance with the National
Ordinance of Registration and Finances of Political Parties
(in Dutch: "Landsverordening Registratieën Financiën
Politieke Partijen"), should at least include:
1. The Party’s capital at the start and the end of each fiscal
year;
2. An itemized statement of income and expenses and a
statement prepared by an auditor, of the accuracy and
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f.

fairness of the financial report;
3. Any donations of at least five thousand Netherlands
Antillean guilders (NAf. 5.000,00) - or more, other than
derived from a natural person;
4. The total amount of received gifts, donations and/or
grants, other than the annual contributions from the
members of the Party.
The Treasurer of the Governing Board is responsible for
keeping all financial records, as well as the records of all
payments and receipts. Administration and supporting
documents for financial information will be kept for a period
of at least seven (7) years.

GOVERNING BOARD
Article 13
1.
The management and direction of the Party is implemented by
the Governing Board.
2.
The Governing Board is elected to office by a majority vote
during the Party Congress and in accordance with the terms and
conditions as stipulated in these articles of incorporation of the
Party.
3.
The Governing Board will consist of an odd number of a
minimum of three (3) and a maximum of seven (7) members
among which there shall be a President, Vice-President,
Secretary-General, Treasurer and a maximum of three (3)
Officers:
4.
The President of the Governing Board is the majority vote-getter
during the Party Congress vote.
5.
The members of the Governing Board shall designate those
persons to serve in the capacity of Vice-President, Secretary
General and Treasurer from amongst themselves.
6.
Specific titles that denote roles and/or duties may be assigned to
Officers, at the discretion of the Governing Board.
7.
In the absence of the President at meetings of the Governing
Board, the Vice-President will preside over the meeting. In the
event the President and the Vice-President is absent at meetings
of the Governing Board, either the Secretary-General of
Treasurer may preside over the meeting. All members of the
Governing Board must be of legal age and their Party
membership in good standing.
8.
The Governing Board is responsible for the adoption and/or
amendment of the Bylaws of the Party, in accordance with the
processes and procedures laid out in said Bylaws.
9.
Resolutions adopted by the Governing Board shall be adopted
by the simple majority in a meeting where minimum one half
(½) of the Governing Board members are present, unless
otherwise specified. In the event this minimum requirement is
not met, a second meeting will be called to vote on the proposed
resolution. In said second meeting, the proposed resolution(s)
will be voted upon and/or adopted regardless of the number of
Governing Board members present.
MANAGING COMMITTEE
Article 14
1.
The Managing Committee will consist of a Chairperson, a Vice
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2.
3.

4.

5.

Chair/Finance Manager and a Secretary, which the Governing
Board will appoint. This Committee will represent the
Governing Board and will be responsible for the daily operations
of the Party.
The Chairperson and one (1) other member of the Managing
Committee will legally represent the Party in all matters.
The Managing Committee is responsible for.
a. convening meetings of the Governing Board;
b. organizing and executing the Party Congress;
c. executing decisions taken by the Governing Board and
decided on in the Party Congress;
d. taking and executing decisions on behalf of the Party.
At times, the Managing Committee may request that the Party
Leader convene meetings of the Party Council, which the
Chairperson of the Managing Committee will attend.
Additionally, the Managing Committee oversees the election of
the Party Leader, in accordance with Article 20.
From time to time, the Governing Board may bestow upon the
Managing Committee additional powers and specific functions,
at their discretion and in accordance with the Bylaws.

COMMITTEE: NOMINATION AND ELECTIONS
Article 15
1.
The Nomination and Elections Committee is to be established by
the Managing Committee and will be tasked with compiling, in
collaboration with the Party Leader, the candidate slate for the
elections for the legislative bodies on Sint Maarten.
2.
The Committee will be comprised of active members in good
standing who have made significant contributions towards the
development of the Party and will consist of a minimum of three
(3) and a maximum of five (5) members, consistently
maintaining an odd number.
3.
The Party Leader will sit as Chairperson of the Committee and
will convene meetings and determine agenda points of said
meetings.
4.
Candidates will be evaluated on the following criterion,
including any others specified within the recruitment period for
candidates:
a. eligibility to participate in the election for members of any
legislative body of Sint Maarten;
b. commitment to and cohesion with the Party’s philosophies
and policies;
c. competencies and experience;
d. activeness in community endeavors, including but not
limited to non-profit and non-governmental organization
work;
e. referral or reference from members.
5.
Candidates that receive placement on the definite slate of Party
must submit a signed declaration that they will adhere to all
provisions of the National Ordinance for Registration and
Finance of Political Parties during the campaign.
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FIXED AND AD-HOC COMMITTEES
Article 16
1.
The Governing Board will, from time to time, establish fixed
and ad-hoc committees for the purpose of addressing items,
events and challenges to the Party and to Country Sint Maarten.
2.
Committees will be formed in accordance with the Party
Bylaws.
3.
Committees must operate in accordance with Party principles
and philosophies, and must adhere to the Statutes and Bylaws of
the Party.
TERM
Article 17
1. Members of the Governing Board shall serve a two (2) year
term.
2.
3.
4.

Outgoing Governing Board members are eligible for re-election
immediately following the end of their two (2) year term.
Temporary vacancies on the Governing Board will be upheld by
individuals delegated by the Governing Board and will serve
until the end of term allotted for the Governing Board.
Members of the Governing Board can be dismissed or suspended
by a majority vote of the Party Members at a Party Congress, which
resolution(s) shall be taken in accordance with the manner stipulated
in these articles of association and in the By Laws.
Membership of the Governing Board ends by:
a) Death;
b) Resignation (in writing);
c) Expiration of the term mentioned in paragraph 1 of this article;
d) Dismissal by the Party Congress.

VOTING
Article 18
1.
The Party Congress elects the Governing Board from a slate of
candidates prepared specifically for this purpose. The Board is
elected by simple majority and by Party Members in good
standing.
2.
At the request of the Party Leader, the election of a President of
the Governing Board can be referred to the Party Congress.
3.
Specific functions of the Governing Board are not voted on; they
are assigned amongst the elected members.
Function assignments take place by internal vote by the
Governing Board. Candidates may postulate for specific
functions; majority is required to ratify function assignments
4.
Internal electoral procedures are further outlined in the Bylaws
of the Party.
PARTY COUNCIL
Article 19
1.
The Party Council consists of active Party Members in good
standing who have.
a. participated as candidates for the election to public office;
b. been appointed to the post of Minister by the Party in the
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Council of Ministers of Sint Maarten;
served on the Governing Board or Managing Committee of
the Party;
d. made significant contributions to the social and political
development of the Party.
The selection of the members of the Party Council will be
conducted by the Managing Committee, in accordance with the
Party’s Bylaws.
The Council’s primary functions are:
a. establishing and encouraging close professional and integral
working relationships among candidates;
b. highlighting and resolving, through professional conduct,
problem areas and tension points among candidates;
c. developing, compiling and distributing the methodologies
and structure which are to be followed during campaigns and
otherwise;
d. organize and execute team building events, workshops and
sessions for candidates;
e. update candidates on pertinent items and events affecting the
Party.
The Secretary of the Managing Committee will serve as
secretary for Party Council meetings and will be tasked with
recording any decisions discussed and taken.
c.

2.
3.

4.

PARTY LEADER
Article 20
1.
With the exception of the first Party Leader, the Party Leader is
elected by Party Congress, by Party Members who maintain
good standing with the Party.
2.
Candidates for Party Leader must postulate sixty (60) days (or
earlier) prior to the Party Congress, and must be supported by no
less than fifty (50) endorsements collected from Party Members
in good standing.
3.
The Party Leader will head the list of candidates taking part in
elections.
4.
The method of election of and powers possessed by the Party
Leader are further developed in the Bylaws.
PARTY CONGRESS
Article 21
1.
The first Party Congress shall be called within a period no later
than ninety (90) days (or earlier) prior to the date on which the
Party will contest its first elections for public office. Thereafter,
Party Congress will be held annually, in the month of July.
2.
Notification of the first Party Congress will be carried out a
minimum of thirty (30) days (or earlier) prior to the date of the
meeting. Notification will be disseminated through local media
channels, and/or via generally utilized means of communication
that are not in breach of any laws on Sint Maarten.
3.
An agenda for the Party Congress will be prepared and
distributed by the Managing Committee at the Party Congress.
4.
Agenda points will reflect, among other pertinent items:
a. the presentation of the Annual Report that covers the
previous year’s activities and events, with presentation done
by the President of the Governing Board;

| 95

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2019, nummer 30

Datum: 06 december 2019
Pagina

b.
c.

a presentation and update by the Treasurer on the Party’s
finances, via the Financial Report (as part of the Annual
Report);
when required and/or triggered, an election for the Party
Leader and for members of the Governing Board.

EXTRAORDINARY PARTY CONGRESS
Article 22
1.
Extraordinary Party Congresses may be requested via a petition
representing the signatures of minimum fifty (50) Party
Members in good standing.
2.
The signed petition must be submitted to the Managing
Committee, with a proposed agenda for the meeting and
substantiation for the calling of the meeting and its agenda.
3.
After consulting and evaluation the request with the Governing
Board, the Managing Committee may call the Extraordinary
Party Congress in accordance with the guidelines set out in
Article 21.
4.
An Extraordinary Party Congresses can also be called by and at the
initiative of Governing Board.
PARTY CONGRESS - VOTING
Article 23
1.
Registered Party Members who are in good standing with the
Party are the only individuals with the right to vote in the Party
Congress. A list containing all Party Members in good standing
will be made available prior to the start of the Party Congress.
2.
Party Members are bound by all decisions and resolutions made
and passed by vote in the Party Congress.
3.
Any and all resolutions and decisions made and passed in the
Party Congress are deemed valid when the majority has voted
and a minimum of one/third (1/3) of registered Party Members
with good standing are present. If a minimum of one/third (1/3)
of the registered Party Members in good standing is not present,
a second meeting must be convened within two (2) hours.
During this second meeting, decisions and resolutions will be
made and passed regardless of the number of Party Members in
good standing present.
AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND
DISSOLUTION OF ASSOCIATION
Article 24
1.
The articles of association may only be amended by votes cast
during a Party Congress convened for this specific purpose. A
majority of two/thirds (2/3) is required, wherein a minimum of
one/third (1/3) of the Party Members in good standing are
present. In the event the minimum of one/third (1/3) of good
standing Party Members are not present and/or two/thirds (2/3)
of majority of votes are not met, a second meeting will be held
no more than fifteen (15) days thereafter and a simple majority
vote will be required.
2.
Approved amendments will be in effect after the notarial deed to
that effect has been signed. A true copy of the notarial deed of
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3.

4.
5.

amendment shall be submitted for registration at Commercial
Registry kept at the Chamber of Commerce and Industry of Sint
Maarten.
Dissolution of the Association may only take place at a Party
Congress that has been convened for this specific purpose. A
minimum of one/half (½) of the registered Party Members in
good standing must be present at said meeting. For dissolution to
be ratified, a three/fourths (¾) majority is required.
Liquidation of the Association will happen in accordance with
the provisions entailed in the Civil Code and with due
observance of any other applicable law in Sint Maarten.
The final dissolution and distribution of the assets of the Party
will be handled by the Managing Committee.

BYLAWS
Article 25
1.
The Governing Board may propose and/or adopt bylaws for the
Party which may include an amendment of these statutes.
2.
The Bylaws will not contain provisions that are in conflict with
these statutes or any applicable laws in Sint Maarten.
3.
In any and all instances where the subject matter in question is
not specifically addressed by provisions in these statutes of the
Bylaws, the Governing Board will decide with a written ruling.
The Governing Board will determine thereafter whether this
ruling(s) will be incorporated into the Bylaws.
The appearer is known to me, civil law notary.
WHEREOF THIS DEED, has been executed in Sint Maarten, in one
original copy, on the date mentioned in the heading hereof.
After relating the substance of this deed to the appearer, she declared
to have examined the contents of this deed and that she does not desire
the complete reading of this deed.
Then, after summary reading of this deed, this deed was signed by the
appearer and me, civil law notary.
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Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

September 2019
(millions of NAf.)

Assets

Claims on nonresidents
Gold
Official reserves
Other
Domestic assets

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

Difference
compared to
30-Sep-19 31-Aug-19

3,284.3
1,117.7
2,166.6
0.0

-127.6
-32.4
-95.2
0.0

638.1

-7.4

Liabilities

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

267.0
267.0

1.8
1.8

2,590.4

-103.6

Currency in circulation

465.8

-6.4

135.9
84.9
48.9
1.7
0.4

-31.0
-40.0
9.1
0.0
0.0

1,841.2
430.8
115.7
1,294.7

20.5
-41.4
77.8
-15.9

147.5
87.0
60.6

-86.7
-86.0
-0.7

1,065.0

-33.2

Domestic liabilities

0.1
0.1
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

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

Claims on deposit money banks
Current account balances

267.0
267.0

-1.0
-1.0

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

Claims on other sectors
Other assets

371.0
371.0

-6.4
-6.4

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

Total assets

3,922.4

-135.0

Difference
compared to
30-Sep-19 31-Aug-19

Total liabilities

3,922.4

-135.0

During the month of September 2019, the Bank continued to direct its monetary policy at tightening
the surplus in the money market by auctioning Certificates of Deposit (CD) in both guilders (NAf.) and
US dollars. As a result, the outstanding amount of CDs increased by NAf.77.8 million 1. Meanwhile, the
Bank maintained the percentage of the reserve requirement at 18.00%. Nevertheless, the amount of
required reserves decreased by NAf.15.9 million due to the lower base amount2 upon which it is
calculated.
Base money3 decreased by NAf.47.8 million due to a decline in both the current account balances of the
commercial banks (NAf.41.4 million) and currency in circulation (NAf.6.4 million). The decline in the
current account balances was mainly the result of the net purchase of foreign exchange, the transfer of
dollar deposits to abroad, and the purchase of CDs by the commercial banks at the Bank.
However, this decline was mitigated by the decrease in required reserves and transfers by a pension
fund and the government of Curaçao towards their accounts at the commercial banks.

1

Of which NAf.33.0 million in NAf-CDs and NAf.44.8 million in US$-CDs.
The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits.
3
The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank.
2

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2019, nummer 30

Datum: 06 december 2019
Pagina

| 99

The net position of the governments at the Bank deteriorated by NAf.31.0 million due to a decrease in
deposits of the government of Curaçao (NAf.40.0 million) moderated by an increase in deposits of the
government of Sint Maarten (NAf.9.1 million). The decline in deposits of the government of Curaçao
was the result of, among other things, the transfer of funds towards its accounts at the commercial
banks. The government of Curaçao also made payments to creditors related to the completion of the
new hospital. However, the transfer of license fees collected by the Bank over the month of August 2019
moderated this decrease. The increase in deposits of the government of Sint Maarten can be attributed
to funds received from abroad related to the sale of the government’s share in UTS N.V. 4
Furthermore, the item “Liabilities to other sectors” decreased by NAf.86.7 million due to transfers made
by a financial institution placed under the emergency measure from its account at the Bank towards its
accounts abroad. The funds received by the public pension fund of Curaçao, APC, from the Dutch State
Treasury Agency (DSTA) related to an annuity loan taken over under the debt relief program that is
held in the portfolio of APC mitigated the decline in the item “Liabilities to other sectors”.
On the assets side of the balance sheet, the item “Official reserves” decreased by NAf.95.2 million as a
result of the net purchase of foreign exchange and the transfer of dollar deposits to abroad by the
commercial banks, and transfers by a financial institution placed under the emergency measure towards
its accounts abroad. The decrease in official reserves was moderated by funds received from abroad
related to the sale of the shares of Sint Maarten in UTS N.V., the payment by DSTA of an annuity
installment, and the transactions by a pension fund.
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet fell by NAf.32.4 million due to the lower
market value at the balance sheet date compared to the end of August 2019. Even though there was a
decline in September, the gold price remained well above historical averages due to the sharp increases
in recent months. The decrease in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance
sheet was related to the decline in the market value of gold.
Willemstad, November 19, 2019
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

4

The country of Sint Maarten had a share of 12.5% in UTS N.V. Following the privatization of this telecommunication
company by the country of Curaçao in March 2019, Sint Maarten also sold its shares in the company to Liberty Latin
America in September 2019.
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE NOVEMBER 08, 2019
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE
NR.: 2019/1555
in overweging genomen hebbende:
het verzoek van dhr. Tim Walsh, “Chief Pilot Helicopter”, d.d. 20 augustus 2019, met betrekking tot
het opstijgen van en landen op het motorjacht (M/Y) TATOOSH in de territoriale wateren van Sint
Maarten, met een helikopter, van het type MBB-BK 117 D-2, registratie N746AF, waarmee VFRvluchten uitgevoerd kunnen worden van en naar de Prinses Juliana Internationale luchthaven (PJIAE)
van Sint Maarten en naburige landen nadat toestemming is verleend door de lokale autoriteiten;
het advies van het Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart en de Inspecteur
luchtverkeersbeveiliging en operaties luchtvaartterreinen van de Sectie luchtvaart;
gelet op:
artikel 26, tweede lid, onderdeel b, jo. eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening;
artikel 3, veertiende lid, van de Ministeriële beschikking mandaat Luchtvaartlandsverordening
en Landsbesluit toezicht luchtvaart;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1 Algemeen
Aan dhr. Tim Walsh, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 eerste lid, van
de Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod:
a. om vanaf 5 november 2019 tot en met 15 mei 2020, met inachtneming van artikel 2 en 3 van
deze beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen van- en te landen op het M/Y
TATOOSH;
b. het opstijgen en landen geschiedt met een helikopter, van het type MBB-BK 117 D-2,
registratie N746AF en genoemde voorwaarden in het bewijs van luchtwaardigheid, uitgegeven
door de “Federal Aviation Administration”.
Artikel 2 Voorschriften en beperkingen
1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend van en op het M/Y TATOOSH.
2. Alle vluchten worden in overleg met de plaatselijke luchtverkeersleiding dienst uitgevoerd.
3. Alvorens een vlucht kan worden uitgevoerd van en naar het M/Y TATOOSH, dient in samenhang
met artikel 2 lid 3 van deze beschikking, via radio contact, toestemming te worden verleend door de
bevoegde plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst (“Air Traffic Service PJIAE”), op de relevante
frequentie 118.7Mhz.
4. Dertig minuten voorafgaand aan de geschatte opstijging van of landing op het motorjacht, dient
contact te worden opgenomen met de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst om een vliegplan in te
dienen, hetzij via telefoon (1-721-546-7531), op de Tower frequentie ( 118.7 Mhz ) of via elk ander
communicatiemiddel.
5. VFR-vluchten binnen het vluchtinformatiegebied worden uitsluitend uitgevoerd met toestemming
van de bevoegde plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst.
6. Tijdens het uitvoeren van de vlucht wordt een tweezijdige radioverbinding tot stand gebracht met
de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst en wordt de radioverbinding voortdurend gecontroleerd op
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de juiste radiofrequentie.
7. Bij het opstijgen en landen mag er geen obstakel in de obstakelvrije sector van het helikopterdek
van het M/Y TATOOSH zijn.
8. Voor vertrek vanuit het aangewezen luchtvaartterrein terug naar het schip, wordt door de op dat
moment bevoegde persoon, een vliegplan ingevuld en ingediend bij de plaatselijke
luchtverkeersleidingsdienst
9. Alle aanwijzingen van de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst worden strikt en direct opgevolgd.
10. Alle vluchten vanuit Sint Maarten naar de naburige landen worden uitgevoerd, nadat toestemming
is verleend door de lokale autoriteiten van de landen.
11. Bij de uitvoering van elke vlucht dienen alle relevante documenten zoals het certificaat van
luchtwaardigheid, certificaat van registratie, certificaat van verzekering en bewijzen van bevoegdheid
van het bemanningspersoneel geldig te zijn.
12. Indien tijdens het gebruik van de ontheffing de relevante documenten komen te vervallen, draagt
de aanvrager er zorg voor, dat de nieuwe relevante documenten tijdig worden opgestuurd naar de
Sectie Luchtvaart, om te voorkomen dat de ontheffing wordt ingetrokken.
Artikel 3 Verantwoordelijkheid
1. De aanvrager draagt er zorg voor dat de gezagvoerder van de opererende helikopter bekend is met
de inhoud van deze beschikking.
2. Deze beschikking wordt ingetrokken, indien de voorwaarden onder artikel 2 en 3 niet- of niet
volledig worden nageleefd.
Artikel 4 Geldigheidsduur
1. Deze beschikking treedt in werking op 5 november 2019 en is geldig tot en met 15 mei 2020.
2. Deze beschikking wordt na ondertekening in het Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 8 november 2019,
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer
en Telecommunicatie
Namens deze,
Louis Halley
Hoofd van de Dienst Lucht, - en Scheepvaart

Afschrift dezes te zenden aan:
de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving;
de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie;
de Inspecteur luchtverkeersbeveiliging en operaties luchtvaartterreinen van de Sectie luchtvaart;
Afdeling Air Traffic Services PJIAE N.V.;
de aanvrager en belanghebbende(n).

Bezwaar en beroepsprocedure
Bezwaar:
Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening
Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een
bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de
Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking
van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten.
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE NOVEMBER 14,2019
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE
NR.: 2019/1739
in overweging genomen hebbende:
het verzoek van dhr. Daniel Crouch, “Tango Team Master Mission Advisor, Trip Support ServicesUniversal Weather and Avaition, Inc.”, d.d. 22 oktober 2019, met betrekking tot het opstijgen van en
landen op het motorjacht (M/Y) POWER PLAY in de territoriale wateren van Sint Maarten, met een
helikopter, van het type MBB-BK 117 D-2, registratie T7-NKA, waarmee VFR- vluchten uitgevoerd
kunnen worden van en naar de Prinses Juliana Internationale luchthaven (PJIAE) van Sint Maarten en
naburige landen nadat toestemming is verleend door de lokale autoriteiten;
het advies van het Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart en de Inspecteur
luchtverkeersbeveiliging en operaties luchtvaartterreinen van de Sectie luchtvaart;
gelet op:
artikel 26, tweede lid, onderdeel b, jo. eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening;
artikel 3, veertiende lid, van de Ministeriële beschikking mandaat Luchtvaartlandsverordening
en Landsbesluit toezicht luchtvaart;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1 Algemeen
Aan dhr. Daniel Crouch, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 eerste lid,
van de Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod:
c. om vanaf 1 december 2019 tot en met 30 april 2020, met inachtneming van artikel 2 en 3
van deze beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen van- en te landen op het M/Y
POWER PLAY;
d. het opstijgen en landen geschiedt met een helikopter, van het type MBB-BK 117 D-2,
registratie T7-NKA en genoemde voorwaarden in het bewijs van luchtwaardigheid, uitgegeven
door de “Republic of San Marino Civil Avaition Authority”.
Artikel 2 Voorschriften en beperkingen
1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend van en op het M/Y POWER PLAY.
2. Alle vluchten worden in overleg met de plaatselijke luchtverkeersleiding dienst uitgevoerd.
3. Alvorens een vlucht kan worden uitgevoerd van en naar het M/Y POWER PLAY, dient in samenhang
met artikel 2 lid 3 van deze beschikking, via radio contact, toestemming te worden verleend door de
bevoegde plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst (“Air Traffic Service PJIAE”), op de relevante
frequentie 118.7Mhz.
4. Dertig minuten voorafgaand aan de geschatte opstijging van of landing op het motorjacht, dient
contact te worden opgenomen met de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst om een vliegplan in te
dienen, hetzij via telefoon (1-721-546-7531), op de Tower frequentie ( 118.7 Mhz ) of via elk ander
communicatiemiddel.
5. VFR-vluchten binnen het vluchtinformatiegebied worden uitsluitend uitgevoerd met toestemming
van de bevoegde plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst.
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6. Tijdens het uitvoeren van de vlucht wordt een tweezijdige radioverbinding tot stand gebracht met
de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst en wordt de radioverbinding voortdurend gecontroleerd op
de juiste radiofrequentie.
7. Bij het opstijgen en landen mag er geen obstakel in de obstakelvrije sector van het helikopterdek
van het M/Y POWER PLAY zijn.
8. Voor vertrek vanuit het aangewezen luchtvaartterrein terug naar het schip, wordt door de op dat
moment bevoegde persoon, een vliegplan ingevuld en ingediend bij de plaatselijke
luchtverkeersleidingsdienst
9. Alle aanwijzingen van de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst worden strikt en direct opgevolgd.
10. Alle vluchten vanuit Sint Maarten naar de naburige landen worden uitgevoerd, nadat toestemming
is verleend door de lokale autoriteiten van de landen.
11. Bij de uitvoering van elke vlucht dienen alle relevante documenten zoals het certificaat van
luchtwaardigheid, certificaat van registratie, certificaat van verzekering en bewijzen van bevoegdheid
van het bemanningspersoneel geldig te zijn.
12. Indien tijdens het gebruik van de ontheffing de relevante documenten komen te vervallen, draagt
de aanvrager er zorg voor, dat de nieuwe relevante documenten tijdig worden opgestuurd naar de
Sectie Luchtvaart, om te voorkomen dat de ontheffing wordt ingetrokken.
Artikel 3 Verantwoordelijkheid
1. De aanvrager draagt er zorg voor dat de gezagvoerder van de opererende helikopter bekend is met
de inhoud van deze beschikking.
2. Deze beschikking wordt ingetrokken, indien de voorwaarden onder artikel 2 en 3 niet- of niet
volledig worden nageleefd.
Artikel 4 Geldigheidsduur
1. Deze beschikking treedt in werking op 1 december 2019 en is geldig tot en met 30 april 2020.
2. Deze beschikking wordt na ondertekening in het Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 14 november 2019
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer
en Telecommunicatie
Namens deze,
Louis Halley
Hoofd van de Dienst Lucht, - en Scheepvaart
Afschrift dezes te zenden aan:
de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving;
de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie;
de Inspecteur luchtverkeersbeveiliging en operaties luchtvaartterreinen van de Sectie luchtvaart;
Afdeling Air Traffic Services PJIAE N.V.;
de aanvrager en belanghebbende(n).

Bezwaar en beroepsprocedure
Bezwaar:
Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening
Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een
bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de
Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking
van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten.
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE NOVEMBER 21, 2019
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE
NR.: 2019/1740
in overweging genomen hebbende:
het verzoek van dhr. Michael Mansell, van “Valekyrie Leasing LLC.”, d.d. 4 november 2019, met
betrekking tot het opstijgen van en landen op het motorjacht (M/Y) SKAT in de territoriale wateren
van Sint Maarten, met een helikopter, van het type EC135T3, registratie N9906, waarmee VFRvluchten uitgevoerd kunnen worden van en naar de Prinses Juliana Internationale luchthaven (PJIAE)
van Sint Maarten en naburige landen nadat toestemming is verleend door de lokale autoriteiten;
het advies van het Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart en de Inspecteur
luchtverkeersbeveiliging en operaties luchtvaartterreinen van de Sectie luchtvaart;
gelet op:
artikel 26, tweede lid, onderdeel b, jo. eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening;
artikel 3, veertiende lid, van de Ministeriële beschikking mandaat Luchtvaartlandsverordening
en Landsbesluit toezicht luchtvaart;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1 Algemeen
Aan dhr. Daniel Crouch, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 eerste lid,
van de Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod:
e. om vanaf 15 december 2019 tot en met 10 januari 2020, met inachtneming van artikel 2 en 3
van deze beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen van- en te landen op het M/Y
SKAT ;
f. het opstijgen en landen geschiedt met een helikopter, van het type EC135T3, registratie
N9906 en genoemde voorwaarden in het bewijs van luchtwaardigheid, uitgegeven door de
“Federal Aviation Administration”.
Artikel 2 Voorschriften en beperkingen
1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend van en op het M/Y SKAT .
2. Alle vluchten worden in overleg met de plaatselijke luchtverkeersleiding dienst uitgevoerd.
3. Alvorens een vlucht kan worden uitgevoerd van en naar het M/Y SKAT , dient in samenhang met
artikel 2 lid 3 van deze beschikking, via radio contact, toestemming te worden verleend door de
bevoegde plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst (“Air Traffic Service PJIAE”), op de relevante
frequentie 118.7Mhz.
4. Dertig minuten voorafgaand aan de geschatte opstijging van of landing op het motorjacht, dient
contact te worden opgenomen met de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst om een vliegplan in te
dienen, hetzij via telefoon (1-721-546-7531), op de Tower frequentie ( 118.7 Mhz ) of via elk ander
communicatiemiddel.
5. VFR-vluchten binnen het vluchtinformatiegebied worden uitsluitend uitgevoerd met toestemming
van de bevoegde plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst.
6. Tijdens het uitvoeren van de vlucht wordt een tweezijdige radioverbinding tot stand gebracht met
de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst en wordt de radioverbinding voortdurend gecontroleerd op
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de juiste radiofrequentie.
7. Bij het opstijgen en landen mag er geen obstakel in de obstakelvrije sector van het helikopterdek
van het M/Y SKAT zijn.
8. Voor vertrek vanuit het aangewezen luchtvaartterrein terug naar het schip, wordt door de op dat
moment bevoegde persoon, een vliegplan ingevuld en ingediend bij de plaatselijke
luchtverkeersleidingsdienst
9. Alle aanwijzingen van de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst worden strikt en direct opgevolgd.
10. Alle vluchten vanuit Sint Maarten naar de naburige landen worden uitgevoerd, nadat toestemming
is verleend door de lokale autoriteiten van de landen.
11. Bij de uitvoering van elke vlucht dienen alle relevante documenten zoals het certificaat van
luchtwaardigheid, certificaat van registratie, certificaat van verzekering en bewijzen van bevoegdheid
van het bemanningspersoneel geldig te zijn.
12. Indien tijdens het gebruik van de ontheffing de relevante documenten komen te vervallen, draagt
de aanvrager er zorg voor, dat de nieuwe relevante documenten tijdig worden opgestuurd naar de
Sectie Luchtvaart, om te voorkomen dat de ontheffing wordt ingetrokken.
Artikel 3 Verantwoordelijkheid
1. De aanvrager draagt er zorg voor dat de gezagvoerder van de opererende helikopter bekend is met
de inhoud van deze beschikking.
2. Deze beschikking wordt ingetrokken, indien de voorwaarden onder artikel 2 en 3 niet- of niet
volledig worden nageleefd.
Artikel 4 Geldigheidsduur
1. Deze beschikking treedt in werking op 15 december 2019 en is geldig tot en met 10 januari 2020.
2. Deze beschikking wordt na ondertekening in het Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 21 november 2019
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer
en Telecommunicatie
Namens deze,
Louis Halley
Hoofd van de Dienst Lucht, - en Scheepvaart
Afschrift dezes te zenden aan:
de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving;
de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie;
de Inspecteur luchtverkeersbeveiliging en operaties luchtvaartterreinen van de Sectie luchtvaart;
Afdeling Air Traffic Services PJIAE N.V.;
de aanvrager en belanghebbende(n).

Bezwaar en beroepsprocedure
Bezwaar:
Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening
Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een
bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de
Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking
van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten.
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N° 421-19MB/JUS

SINT MAARTEN
MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE OKTOBER 09, 2019
Minister van Justitie
Op voordracht van de Minister van Justitie;
Overwegende:
- dat op 19 september 2019 een verzoek werd ingediend door de inspecteur generaal, Dr. Earl Best van
het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid (VSA) om mevrouw Maria
Josephine van Heyningen te benoemen als buitengewoon agent van politie.
Gelet op:
- Artikel 10 Rijkswet Politie van Curacao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
( hierna aangeduid als: Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
Mevrouw Maria Josephine van Heyningen, geboren op 27 augustus 1972 te Sint Maarten, van Nederlandse
nationaliteit, werkzaam in de functie van Hoofdinspecteur voedselveiligheid bij de Inspectiedienst van het
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid (VSA) wordt voor de duur van drie jaar
aangesteld als buitengewoon agent van politie, en beschikt over de bevoegheden bedoeld in artikel 13,
leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten strafbaar
gesteld bij of krachtens wetgeving op het gebied van aangelegenheden van
Het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid tenzij bij landsverordening aan
anderen opgedragen.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie
verslag uit over:
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a.

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt
van de bevoegheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

b.

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard van
die klachten;

2. Het diensthoofd draagt voorts zorg voor een tijdige herbenoeming van diens medewerker als
bedoeld in artikel 1.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening daarvan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 09 oktober 2019
De Minister van Justitie
V.H. Cornelius de Weever

Afschrift dezes te zenden aan :
Hoofdkantoor Procureur-Generaal te Sint Maarten;
de Hoofdofficier van Justitieparket Sint Maarten;
de Korpschef Politie Sint Maarten;
de Wnd. Secretaris-Generaal van de Ministerie van Justitie;
het Hoofd van de afdeling Justitiele Zaken van het Ministerie van Justitie;
de Secretaris Generaal van het ministerie van VSA;
de betrokkene.
Bezwaar en beroep:
Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking rechtstreeks in
hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht
in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarchrift indienen bij de minister van Justitie.
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N° 299-19MB/JUS

SINT MAARTEN
MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE OKTOBER 30, 2019
Minister van Justitie
Overwegende:
- dat op 26 september 2019 een verzoek werd ingediend door de heer Lucien Vernon Wilson,hoofd
Inspectiedienst Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, (hierna aangeduid
als: TEZVT), om elf medewerkers te benoemen als buitengewoon agent van politie.
Gelet op:
- Artikel 10 Rijkswet Politie van Curacao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
( hierna aangeduid als Rijkswet Politie);
BESLUIT:
Artikel 1
De volgende medewerkers van de Inspectiedienst TEZVT worden voor de duur van drie jaar
(her)benoemd als buitengewoon agent van politie, en beschikken over de bevoegheden bedoeld in
artikel 13, leden 2 en 7 van de Rijkswet Politie:
1. Peola Miranda Boasman- Rij Examinator;
2. Minerva Naomi Jones-Controleur Veterinaire zaken;
3. Lucien Vernon Wilson- Diensthoofd Inspectie Economische Zaken;
4. Sulaica Milusca Davelaar-Sectiehoofd Economische Controle;
5. Francelise Alexandra Peterson-Mauricia-Supervisor Casino Controleur;
6. Sherman Leoncio Adriana-Controleur Vervoer;
7. Reinarda Zuraida Cranston-Cathalina-Controleur Casino;
8. Genaro Giovanni Smith-Controleur Vervoer;
9. Roberto Denniscio Flanders-Taxi Dispatcher;
10. Denisio Antonio Conner-Sectiehoofd Vervoer.
11. Raphael Bertrand Brooks-Supervisor Casino Controleur
12. Martina Brunilda Browne- Economische Controleur

Artikel 2
De buitengewone agent van politie, bedoeld in artikel 1, zijn bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens wetgeving op het gebied van aangelegenheden van het Ministerie
van TEZVT, tenzij bij landsverordening aan anderen opgedragen.
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Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wiens verantwoordelijkheid de buitengewoon
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie
verslag uit over:
a. de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is
gemaakt van de bevoegheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;
b.

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard
van die klachten;

2. Het diensthoofd draagt voorts zorg voor een tijdige herbenoeming van diens medewerkers als
bedoeld in artikel 1.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening daarvan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 30 oktober 2019
De Minister van Justitie

Afschrift dezes te zenden aan :
het Hoofd kantoor Procureur-Generaal te Sint Maarten;
de Hoofdofficier van Justitieparket Sint Maarten;
de Korpschef Politie Sint Maarten;
de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie;
het Hoofd van de afdeling Justitiele Zaken van het Ministerie van Justitie;
het Hoofd van de Inspectiedienst, Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie;
de betrokkenen.
Bezwaar en beroep:
Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking rechtstreeks in
hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht
in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarchrift indienen bij de minister van Justitie.
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N° 347-19MB/JUS

SINT MAARTEN
MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE SEPTEMBER 09, 2019
Minister van Justitie
Overwegende:
- dat het wenselijk is een aantal leden van het vrijwilligerskorps Sint Maarten te benoemen tot
buitengewoon agent van politie.
Gelet op:
- Artikel 10 van de Rijkswet Politie van Curacao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en
Saba ( hierna aangeduid als:Rijkswet Politie);en artikel 4, lid 1,van de landsverordening op de
weerkorpsen.
BESLUIT:
Artikel 1
De volgende leden van het Vrijwilligerskorps Sint Maarten worden voor de duur van drie jaar aangesteld
als buitengewoon agent van politie, en beschikken over de bevoegheden bedoeld in artikel 13 van de
Rijkswet Politie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Carmen Venus Altagracia Barran
Charles Osbury Delaney
Rudsel Petrus Kemper
Francois Michel Hickinson
Darius George
Denisio Ricardo Martimbor
Anthony Diego Schoobaar
Bernice Constantia Richardson
Baldwin Orlando Peterson
Marlon Robert Gregory Kwidama
Nikil Kukreja
Arnold Gaston Illis
Marina Serrant
Nigel Ashley Wilson
Sherman Egidio Hughes
Rutilio Prudencio Hughes
Malvina Judith Gumbs
David Allan Bardfield
Antonio Delano Rogers
George Emilio Adamus
Joseph Charles Samuel
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22 Leroy Luciene Brooks
23 Alain Alphonse Richardson
24 Alfred Leonard Leito
Artikel 2
De buitengewone agenten van politie, bedoeld in artikel 1 leveren bijstand aan het korpspolitie Sint
Maarten en houden zich bij de uitoefening van de taken en bevoegdheden die krachtens dit besluit
worden uitgeoefend aan de instructies van de (hoofd) officier van justitie en van de korpschef van het
Korps Politie Sint Maarten.
Artikel 3
De korpschef van het Korps Politie Sint Maarten brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie
verslag uit over
a. de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is
gemaakt van de bevoegheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;
b. het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewone agent van politie en de aard
van die klachten;
2. De korpscommandant van het vrijwilligerskorps Sint Maarten draagt voorts zorg voor een
tijdige herbenoeming van diens leden als bedoeld in artikel 1.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening daarvan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 09 september 2019
De Minister van Justitie
V.H. Cornelius de Weever

Afschrift dezes te zenden aan :
Het Hoofdkantoor van de Procureur-Generaal te Sint Maarten;
de Hoofdofficier van Justitieparket Sint Maarten;
de Korpschef Politie Sint Maarten;
de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie;
het Hoofd van de afdeling Justitiele Zaken van het Ministerie van Justitie;
de betrokkenen.
Bezwaar en beroep:
Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking rechtstreeks in
hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht
in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarchrift indienen bij de minister van Justitie.
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DELEGATION RESOLUTION GENERAL PENSION FUND SINT MAARTEN
The board of the General Pension Fund Sint Maarten;
Having considered:
article 7, paragraphs 1 and 3 and article 8, paragraphs 2 sub a, 3 and 4 of the National Ordinance
General Pension Fund Sint Maarten (in Dutch: ‘Landsverordening Algemeen Pensioenfonds’),
hereinafter referred to as: ‘LvO APS’;
the restrictions referred to in article 8, paragraphs 4 and 5 of the LvO APS; and
the need to ensure efficient decision-making and execution of operational work by the
directorate (in Dutch: ‘Directie’) of the General Pension Fund Sint Maarten (hereinafter: ‘APS’);
Decided as follows:
Article 1
1.1.
In the interest of proper continuity of the day-to-day management of APS, and subject to the
conditions stipulated in this resolution, the board has decided to delegate to the directorate:
a) the authorizations and activities which have been granted to the board by or pursuant to any
national ordinance or agreement, regarding the execution of the pension and benefit schemes;
b) the authorizations and activities which are granted to the board regarding the execution of the
human resources policies of APS’ organization, including the working conditions and personnel
policy, which in any event shall contain and meet the minimum conditions as stipulated in article
10 of the LvO APS;
c) the authorizations and activities related to the administrative organization and internal control
of APS;
d) the authorizations and activities in regard to the execution of the international and local
investment of funds and execution of the investments (projects) of APS in accordance with (1)
the annual and/or multi-annual investment plan, (2) the Master Investment Policy Statement;
and (3) other international investment management decisions adopted by the board, after
having heard the investment committee; and
e) the authorizations and activities regarding the expenses related to the organizational operations
of APS, insofar included in the annual budget approved by the board. This also includes "petty
cash" up to an amount of ANG 1,000 (maximum) per month which is used for cash expenditures.
1.2. Contrary to the provisions stipulated in paragraph 1.1., the board reserves the right to:
a) approve the organizational structure, including the relevant job descriptions, as amended from
time to time;
b) submit documents as referred to in article 19 of the LvO APS;
c) make nominations to the Minister of Finance for the appointment of the members of the
Investment Committee as referred to in article 14, paragraph 3 of the LvO APS; and
d) be heard pursuant to article 5, paragraph 7 of the National Ordinance on Public Servants (in
Dutch: ‘Pensioenlandsverordening overheidsdienaren’).
In regard to the delegated authorizations and activities per paragraph 1.1., the directorate, namely the
director and the deputy director, is accountable to the board in accordance with the frequency and in
the manner determined by the board. The director is the primary responsible.
Article 2
When exercising the authorizations and activities delegated by the board to the directorate, as
outlined in this resolution, the directorate shall comply with both the applicable internal APS policies,
as well as the laws and regulations applicable to the delegated authorizations and activities.
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Article 3
Irrespective of the provisions outlined in the preceding articles, the board remains exclusively
authorized to decide on general policy matters.
Article 4
The division of management duties regulation (in Dutch: “Regeling Werkzaamheden Directie”) dated
November 29, 2013 is herewith retracted.
Article 5
Pursuant to article 8 paragraph 3 of the LvO APS, this resolution will be published in the National
Gazette of Sint Maarten.
Article 6
This resolution enters into effect on December 1, 2019.
Article 7
This resolution can be cited as "Delegation Resolution General Pension Fund Sint Maarten" and
replaces all previous delegation resolutions.
Article 8
This resolution has been adopted by the board in its meeting of November 28, 2019 at Cul-de-Sac,
Sint Maarten.
On behalf of the board,

___________________
Franklyn Richards
Chairman APS board

_____________________
Shaira Bommel
Member APS board
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Explanatory notes:
The National Ordinance General Pension Fund Sint Maarten (in Dutch: ‘Landsverordening Algemeen
Pensioenfonds’) (hereinafter: ‘LvO APS’) provides the legal basis for all authorizations and activities
which have been granted to the board. Per the LvO APS, the board is authorized to delegate certain
authorizations and activities to the directorate (in Dutch: ‘Directie’) in the interest of proper continuity
of the day-to-day management of the General Pension Fund Sint Maarten (hereinafter: ‘APS’).
The preceding delegation resolution was approved by the board on September 15, 2016 and was
published in the National Gazette on January 6, 2017.
Having considered the establishment of a strategic agenda for APS, and in the interest of a more
professional, effective and efficient functioning of APS, the board deemed it appropriate and necessary
to update the delegation resolution and to have same made in the English language.
Article 1
1.1.
Per this article the board delegates certain authorizations and activities to the directorate, in the
interest of proper continuity of the day-to-day management of APS. This includes: (1) the
execution of the pension and benefit schemes, such as the registration, deregistration, payments
and restitutions etc. to participants;
(2) the execution of the human resources policies as this allows for effective personnel
performance management, which also includes the hiring and firing of personnel (excluding
directorate personnel);
(3) the authorizations and activities related to the management and maintenance of the
administrative organization and internal control of APS;
(4) the execution of international and local investments, subject to compliance with preapproved investment plans and policies and decisions of the board after having heard the
investment committee; and
(5) a general delegation of the authorizations and activities related to organizational operations
work and expenses, pre-approved by the board via the annual budget.
1.2.
In this paragraph of the article the board provides an overview of the specific authorizations and
activities that it is not allowed to be delegated nor mandated to the directorate per article 8,
paragraph 4 of the LvO APS, in relation to the authorizations and activities mentioned in article
1.1.
1.3.
In this paragraph the board regulates the responsibility and accountability process of the
directorate. The board places the primary responsibility on the director. In the absence of the
director the deputy director is responsible.
Article 2
For all delegated authorizations and activities, the directorate has to comply with approved and/or yet
to be approved applicable internal policies, laws and regulations. This is critical for the assurance of
having proper checks and balances in place.
Article 3
The board remains ultimately responsible and accountable for all policy matters, including general
policy matters related to APS as outlined in article 8, paragraph 4, sub a of the LvO APS.
Article 4
The division of management duties regulation (in Dutch: “Regeling Werkzaamheden Directie”) is
retracted as it is outdated. The respective division of directorate duties is regulated via the respective
job descriptions.
Article 5
Self-explanatory.
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Article 6
Self-explanatory.
Article 7
The preceding Delegation Resolution General Pension Fund Sint Maarten approved by the board on
September 15, 2016 is herewith superseded.
Article 8
Self-explanatory.

MANDATE RESOLUTION GENERAL PENSION FUND SINT MAARTEN
The board of the General Pension Fund Sint Maarten;
Having considered:
-

-

article 8, paragraphs 1 and 2, sub b and paragraph 5 of the National Ordinance General Pension
Fund Sint Maarten (in Dutch: ‘Landsverordening Algemeen Pensioenfonds’), hereinafter referred
to as: ‘LvO APS’;
the restriction referred to in article 8, paragraph 4 of the LvO APS; and
the need to ensure efficient decision-making and execution of operational work by the
directorate (in Dutch: ‘Directie’) of the General Pension Fund Sint Maarten (hereinafter: ‘APS’);

Decided as follows:
Article 1
The following authorizations and activities are mandated to the directorate, with the understanding that
such mandated authorizations and activities are exercised on behalf of the board by the director, and in
the absence of the director, by the deputy director:
1.1.

To bind APS by performing legal acts, which includes the signing of agreements and/or
assignment letters, related to the delegated authorizations and activities per the Delegation
Resolution General Pension Fund Sint Maarten, subject to the following non-cumulative
conditions:
a. the transaction and/or project is included in the annual budget and operational plan
approved by the board.
b. in the event the transaction and/or project was not included in the annual budget and/or
operational plan approved by the board, provided that:
i.
there are sufficient available funds in the respective approved line item of the
annual budget as approved by the board; and
ii.
the expenses related to the transaction and/or project do not exceed an amount
of ANG 25,000 per transaction and/or a combined annual amount of ANG
250,000 per project and/ or supplier.
c. the local transaction and/or project is in accordance with (1) the annual and/or multiannual investment plan, (2) the Master Investment Policy Statement; and (3) approval
by the board, after having heard the investment committee.
d. the international transaction and/or project is in accordance with (1) the annual and/or
multi-annual investment plan, (2) the Master Investment Policy Statement; and/or (3)
other international investment management decisions adopted by the board, after
having heard the investment committee.
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The directorate is authorized to represent APS both verbally and/or in writing when entering
into and/or maintaining contacts with (existing) relationships such as investment consultants,
investment managers and custodians (on the international market) and organizations/ entities
(on the local market) when it concerns (potential) investment opportunities.
To represent APS both verbally and/or in writing while maintaining existing relationships related
to approved and/or existing local (investment) projects.
The directorate may grant a written sub-mandate to an APS manager and/ or staff member to
exercise the authorizations and activities, as mentioned under paragraphs 1.1, 1.2. and 1.3., in
whole or in part.

Article 2
When exercising the mandated authorizations and activities stipulated in paragraph 1.1 and 1.2., the
directorate is required to inform the board within a period of five (5) business days of important
developments in regard to the existing and/or potential local investments in which APS has or may
have a participation greater than ANG 1 million or an equity stake of 20 percent (20%) or more. The
board reserves the right to give instructions to the directorate in regard to the local investment
portfolio.
Article 3
Having considered article 8, section 5 of the LvO APS, the board reserves the right to also decide to
authorize the directorate – on a case by case basis and if necessary, subject to conditions – to bind
APS by performing legal acts for matters not regulated in this mandate resolution.
Article 4
When exercising the authorizations and activities mandated by the board to the directorate as outlined
in this resolution, the directorate shall comply with both the applicable internal APS policies, and in
particular the APS procurement policy, as well as the laws and regulations applicable to the mandated
authorizations and activities. The foregoing shall also apply to any sub-mandated authorizations and
activities by the directorate to an APS manager and/or staff member.
Article 5
Pursuant to article 8 paragraph 3 of the LvO APS, this resolution will be published in the National
Gazette of Sint Maarten.
Article 6
This resolution enters into effect on December 1, 2019.
Article 7
This resolution can be cited as "Mandate Resolution General Pension Fund Sint Maarten" and replaces
all previous mandate resolutions.
Article 8
This resolution has been adopted by the APS board in its meeting of November 28, 2019 at Cul-deSac, Sint Maarten.
On behalf of the board,

___________________
Franklyn Richards
Chairman APS board

_____________________
Shaira Bommel
Member APS board
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Explanatory notes:
The National Ordinance General Pension Fund Sint Maarten (in Dutch: ‘Landsverordening Algemeen
Pensioenfonds’) (hereinafter: ‘LvO APS’) provides the legal basis for all authorizations and activities
which have been granted to the board. Per the LvO APS, the board is authorized to mandate certain
authorizations and activities to the directorate (in Dutch: ‘Directie’) in the interest of proper continuity
of the day-to-day management of the General Pension Fund Sint Maarten (hereinafter: ‘APS’).
The preceding mandate resolution was approved by the board on September 15, 2016 and was published
in the National Gazette on January 6, 2017.
Having considered the establishment of a strategic agenda for APS, and in the interest of a more
professional, effective and efficient functioning of APS, the board deemed it appropriate and necessary
to update the mandate resolution and to have same made in the English language.
Article 1
This article regulates the mandated authorizations and activities that are exercised on behalf of the
board by the director, and in the absence of the director, by the deputy director. On behalf of the
board, the director, and in the absence of the director, the deputy director is allowed to sign
agreements and/or formal (financial) commitments for all delegated authorizations and activities per
the Delegation Resolution General Pension Fund Sint Maarten, under the non-cumulative conditions
specified in paragraph 1.1 a, b, c and d. The inclusion of the specific conditions provides for a
comprehensive framework required for proper decision-making and a more efficient and effective
functioning of APS. Relationship management is also mandated to the directorate for efficiency
purposes. For further enhancement of efficient and effective functioning of APS, the directorate is
authorized to sub-mandate its mandated authorizations and activities via a written sub-mandate to an
APS manager and/or staff member to exercise the authorizations and activities, as mentioned under
paragraphs 1.1, 1.2. and 1.3., in whole or in part.
Article 2
This article regulates the reporting requirements for the mandated authorizations and activities, as the
board remains responsible and accountable for all mandated and/or sub-mandated authorizations and
activities.
Article 3
This article creates the necessary flexibility in the interest of operational continuity whereby the
directorate can be authorized by the board on a case by case basis, via a special mandate, subject to
conditions, to bind APS by performing legal acts for matters that cannot be legally delegated to the
directorate and which are not regulated via this mandate resolution.
Article 4
For all mandated authorizations and activities, the directorate has to comply with approved and/or yet
to be approved internal policies and applicable laws and regulations. This is critical for the assurance
of having proper checks and balances in place. The foregoing is also applicable to all sub-mandated
authorizations and activities.
Article 5
Self-explanatory.
Article 6
Self-explanatory.
Article 7
The preceding Mandate Resolution General Pension Fund Sint Maarten approved by the board on
September 15, 2016 is herewith superseded.
Article 8
Self-explanatory.

