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Porto Cupecoy Rental Management N.V.
In liquidatie, statutair gevestigd te St. Maarten
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 151 van het
Wetboek van Koophandel van Sint Maarten heeft de
vereffenaar haar rekening en verantwoording ter
kennisneming van eenieder neergelegd ten kantore van
het Handelsregister.
De vereffenaar

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van
St. Maarten, van de 1e december 2014, de
echtscheiding tussen CARLO SOEKIDIE TALKAMI
wonende op St. Maarten en INGRID JOHANA
LOPEZ SIZA, zonder bekende woon-of verblijfplaats
op, St. Maarten, thans zonder bekende woon-of
verblijfplaats, op St. Maarten, partijen zijn met
elkander gehuwd op 21 juni 2006 te Bucaramanga,
Columbia.
De deurwaarder, Mark John Rabess

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van St.
Maarten, van de 18e augustus 2014, de echtscheiding
tussen BERTIE STANLEY PETERS wonende op St.
Maarten en VERA CECILIA WARNER, gedaagde,
wonende aan de Ginger Road 11-A op St. Maarten,
partijen zijn met elkander gehuwd op 2 januari 1988 te
Saint Kitts & Nevis.
De deurwaarder, Mark John Rabess

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van
St. Maarten, van de 1e december 2014, de
echtscheiding tussen MARIA GABRIELA AGUIRRE
wonende op St. Maarten en BERNARD GROSJEAN,
gedaagde, wonende aan de Fan Coral Road nr. 12 te
Beacon Hill op St. Maarten, partijen zijn met elkander
gehuwd op 27 juli 2012 te Anguilla.
De deurwaarder, Mark John Rabess

Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken,
Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving
Imperial Building, W.J.A. Nisbeth Road 23
Philipsburg, Sint Maarten
Tel.: 542 4724/542 4701 of fax: 542 9514.
Betaling via rekeningnummer: 32480003 (WIB)
o.v.v. Landscourant en uw factuurnummer of bij
Ontvanger.

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

Aanleveren mededelingen:
- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org
- of op het adres van de uitgever op een
digitaal medium.
Aanleveren uiterlijk dinsdag 3 maart a.s.
voor 12.00 ’s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)
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OPROEPING
Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan is
gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik, Solange
M. Apon, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba, Curaçao, St. Maarten en
de BES, zittingsplaats Saba, alhier
OPGEROEPEN
Brennan Ian Caldwell & Katherin Pendleton, zonder
bekende adres in de U.S.A., om op dinsdag, 24 maart
2015 te 09:00 uur voormiddag ter zitting van het
gerecht in eerste aanleg op Saba, ten Raadhuize te The
Bottom te verschijnen, om op de vordering van The
Windward Islands Bank Ltd., gedomicilieerd ten
kantore van mrs. Jeroen Veen & Fehmi Kutluer, gevestigd
op St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 26/14)
De deurwaarder S.M. Apon

OPROEPING
Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan is
gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik, Solange
M. Apon, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba, Curaçao, St. Maarten en
de BES, zittingsplaats Saba, alhier,
OPGEROEPEN
Robert Lester BARNES, zonder bekende adres, om op
dinsdag, 19 mei 2015 te 09:00 uur voormiddag ter
zitting van het gerecht in eerste aanleg op Saba, ten
Raadhuize te The Bottom te verschijnen, om op de
vordering van de erfgenamen van wijlen Wilfred Barnes,
William Hassell, Ann Mary Every, Edith Every, familie
Jonkhout & familie Windfield, gedomicilieerd ten
kantore van de notaris mr. Marlene Francoise Mingo,
gevestigd op St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR
25/14)
De deurwaarder S.M. Apon
OPROEPING
Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan is
gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik, Solange
M. Apon, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba, Curaçao, St. Maarten en
de BES, zittingsplaats Saba, alhier,
OPGEROEPEN
Olivine Patricia BARNES, zonder bekende adres, om op
dinsdag, 19 mei 2015 te 09:00 uur voormiddag ter
zitting van het gerecht in eerste aanleg op Saba, ten
Raadhuize te The Bottom te verschijnen, om op de
vordering van de erfgenamen van wijlen Wilfred Barnes,
William Hassell, Ann Mary Every, Edith Every, familie
Jonkhout & familie Windfield, gedomicilieerd ten
kantore van de notaris mr. Marlene Francoise Mingo,
gevestigd op St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR
25/14)
De deurwaarder S.M. Apon
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OPROEPING
Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik,
Solange M. Apon, deurwaarder voor burgerlijke
zaken bij het Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba,
Curaçao, St. Maarten en de BES, zittingsplaats Saba,
alhier,
OPGEROEPEN
Celcilia Dorothea Maria BARNES, zonder bekende
adres, om op dinsdag, 19 mei 2015 te 09:00 uur
voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste aanleg
op Saba, ten Raadhuize te The Bottom te verschijnen,
om op de vordering van de erfgenamen van wijlen
Wilfred Barnes, William Hassell, Ann Mary Every,
Edith Every, familie Jonkhout & familie Windfield,
gedomicilieerd ten kantore van de notaris mr. Marlene
Francoise Mingo, gevestigd op St. Maarten, alhier, te
antwoorden. (AR 25/14)
De deurwaarder S.M. Apon

OPROEPING
Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan is
gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik,
Solange M. Apon, deurwaarder voor burgerlijke zaken
bij het Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba, Curaçao, St.
Maarten en de BES, zittingsplaats Saba, alhier,
OPGEROEPEN
Titus Clifford Vincent BARNES, zonder bekende
adres, om op dinsdag, 19 mei 2015 te 09:00 uur
voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste aanleg
op Saba, ten Raadhuize te The Bottom te verschijnen,
om op de vordering van de erfgenamen van wijlen
Wilfred Barnes, William Hassell, Ann Mary Every,
Edith Every, familie Jonkhout & familie Windfield,
gedomicilieerd ten kantore van de notaris mr. Marlene
Francoise Mingo, gevestigd op St. Maarten, alhier, te
antwoorden. (AR 25/14)
De deurwaarder S.M. Apon

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2015, nummer 4, 20 februari 2015

OPROEPING

pagina 3
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Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan is
gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik, Solange
M. Apon, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba, Curaçao, St. Maarten en
de BES, zittingsplaats Saba, alhier,
OPGEROEPEN
Leo Dominique BARNES, zonder bekende adres, om op
dinsdag, 19 mei 2015 te 09:00 uur voormiddag ter
zitting van het gerecht in eerste aanleg op Saba, ten
Raadhuize te The Bottom te verschijnen, om op de
vordering van de erfgenamen van wijlen Wilfred Barnes,
William Hassell, Ann Mary Every, Edith Every, familie
Jonkhout & familie Windfield, gedomicilieerd ten
kantore van de notaris mr. Marlene Francoise Mingo,
gevestigd op St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR
25/14)

Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik,
Solange M. Apon, deurwaarder voor burgerlijke
zaken bij het Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba, Curaçao,
St. Maarten en de BES, zittingsplaats Saba, alhier,
OPGEROEPEN
John Cliffton BARNES, zonder bekende adres, om
op dinsdag, 19 mei 2015 te 09:00 uur voormiddag
ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op Saba,
ten Raadhuize te The Bottom te verschijnen, om op
de vordering van de erfgenamen van wijlen Wilfred
Barnes, William Hassell, Ann Mary Every, Edith
Every, familie Jonkhout & familie Windfield,
gedomicilieerd ten kantore van de notaris mr. Marlene
Francoise Mingo, gevestigd op St. Maarten, alhier, te
antwoorden. (AR 25/14)

De deurwaarder S.M. Apon

De deurwaarder S.M. Apon

OPROEPING
Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan is
gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik, Solange
M. APON, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba, Curaçao, St. Maarten en
de BES, zittingsplaats Saba, alhier,
OPGEROEPEN
Estelle Loretta BARNES, zonder bekende adres, om op
dinsdag, 19 mei 2015 te 09:00 uur voormiddag ter
zitting van het gerecht in eerste aanleg op Saba, ten
Raadhuize te The Bottom te verschijnen, om op de
vordering van de erfgenamen van wijlen Wilfred Barnes,
William Hassell, Ann Mary Every, Edith Every, familie
Jonkhout & familie Windfield, gedomicilieerd ten
kantore van de notaris mr. Marlene Francoise Mingo,
gevestigd op St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR
25/14)
De deurwaarder S.M. Apon
OPROEPING
Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan is
gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik, Solange
M. Apon, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba, Curaçao, St. Maarten en
de BES, zittingsplaats Saba, alhier,
OPGEROEPEN
erfgenamen van wijlen Georgina HASSELL, zonder
bekende adres, om op dinsdag, 19 mei 2015 te 09:00
uur voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste
aanleg op Saba, ten Raadhuize te The Bottom te
verschijnen, om op de vordering van de erfgenamen van
wijlen Wilfred Barnes, William Hassell, Ann Mary
Every, Edith Every, familie Jonkhout & familie
Windfield, gedomicilieerd ten kantore van de notaris mr.
Marlene Francoise Mingo, gevestigd op St. Maarten, alhier,
te antwoorden. (AR 25/14)
De deurwaarder S.M. Apon

OPROEPING
Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik,
Solange M. Apon, deurwaarder voor burgerlijke
zaken bij het Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba, Curaçao,
St. Maarten en de BES, zittingsplaats Saba, alhier
OPGEROEPEN
Francis Johanna BARNES, zonder bekende adres,
om op dinsdag, 19 mei 2015 te 09:00 uur
voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste
aanleg op Saba, ten Raadhuize te The Bottom te
verschijnen, om op de vordering van de erfgenamen
van wijlen Wilfred Barnes, William Hassell, Ann
Mary Every, Edith Every, familie Jonkhout &
familie Windfield, gedomicilieerd ten kantore van de
notaris mr. Marlene Francoise Mingo, gevestigd op St.
Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 25/14)
De deurwaarder S.M. Apon
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OPROEPING
OPROEPING
Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan is
gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik, Solange
M. Apon, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba, Curaçao, St. Maarten en
de BES, zittingsplaats Saba, alhier,
OPGEROEPEN
erfgenamen van wijlen Robert HASSELL, zonder bekende
adres, om op dinsdag, 19 mei 2015 te 09:00 uur
voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op
Saba, ten Raadhuize te The Bottom te verschijnen, om op
de vordering van de erfgenamen van wijlen Wilfred
Barnes, William Hassell, Ann Mary Every, Edith
Every, familie Jonkhout & familie Windfield,
gedomicilieerd ten kantore van de notaris mr. Marlene
Francoise Mingo, gevestigd op St. Maarten, alhier, te
antwoorden. (AR 25/14)

Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik,
Solange M. Apon, deurwaarder voor burgerlijke zaken
bij het Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba, Curacao, St.
Maarten en de BES, zittingsplaats Saba, alhier,
OPGEROEPEN
erfgenamen van wijlen Benjamin HASSELL, zonder
bekende adres, om op dinsdag, 19 mei 2015 te 09:00
uur voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste
aanleg op Saba, ten Raadhuize te The Bottom te
verschijnen, om op de vordering van de erfgenamen
van wijlen Wilfred Barnes, William Hassell,
Ann Mary Every, Edith Every, familie Jonkhout &
familie Windfield, gedomicilieerd ten kantore van de
notaris mr. Marlene Francoise Mingo, gevestigd op St.
Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 25/14)
De deurwaarder S.M. Apon

De deurwaarder S.M. Apon

OPROEPING
Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan is
gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik, Solange
M. Apon, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba, Curaçao, St. Maarten en
de BES, zittingsplaats Saba, alhier,
OPGEROEPEN
erfgenamen van wijlen Mary Ann HASSELL, zonder
bekende adres, om op dinsdag, 19 mei 2015 te 09:00
uur voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste
aanleg op Saba, ten Raadhuize te The Bottom te
verschijnen, om op de vordering van de erfgenamen van
wijlen Wilfred Barnes, William Hassell, Ann Mary
Every, Edith Every, familie Jonkhout & familie
Windfield, gedomicilieerd ten kantore van de notaris mr.
Marlene Francoise Mingo, gevestigd op St. Maarten, alhier,
te antwoorden. (AR 25/14)
De deurwaarder S.M. Apon

OPROEPING
Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik,
Solange M. Apon, deurwaarder voor burgerlijke
zaken bij het Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba, Curaçao,
St. Maarten en de BES, zittingsplaats Saba, alhier,
OPGEROEPEN
erfgenamen van wijlen William Thomas HASSELL,
zonder bekende adres, om op dinsdag, 19 mei 2015
te 09:00 uur voormiddag ter zitting van het gerecht in
eerste aanleg op Saba, ten Raadhuize te The Bottom te
verschijnen, om op de vordering van de erfgenamen
van wijlen Wilfred Barnes, William Hassell,
Ann Mary Every, Edith Every, familie Jonkhout &
familie Windfield, gedomicilieerd ten kantore van de
notaris mr. Marlene Francoise Mingo, gevestigd op St.
Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 25/14)
De deurwaarder S.M. Apon
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OPROEPING
Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan is
gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik, Solange
M. Apon, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba, Curaçao, St. Maarten en
de BES, zittingsplaats Saba, alhier,
OPGEROEPEN
erfgenamen c.q. afstammelingen van famillie
JONKHOUT, zonder bekende adres, om op dinsdag, 19
mei 2015 te 09:00 uur voormiddag ter zitting van het
gerecht in eerste aanleg op Saba, ten Raadhuize te The
Bottom te verschijnen, om op de vordering van de
erfgenamen van wijlen Wilfred Barnes, William
Hassell, Ann Mary Every, Edith Every, familie
Jonkhout & familie Windfield, gedomicilieerd ten
kantore van de notaris mr. Marlene Francoise Mingo,
gevestigd op St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR
25/14)
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OPROEPING
Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik,
Solange M. Apon, deurwaarder voor burgerlijke zaken
bij het Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba, Curaçao, St.
Maarten en de BES, zittingsplaats Saba, alhier,
OPGEROEPEN
erfgenamen van wijlen Ann Mary Every, zonder
bekende adres, om op dinsdag, 19 mei 2015 te
09:00 uur voormiddag ter zitting van het gerecht in
eerste aanleg op Saba, ten Raadhuize te The Bottom te
verschijnen, om op de vordering van de erfgenamen
van wijlen Wilfred Barnes, William Hassell,
Ann Mary Every, Edith Every, familie Jonkhout &
familie Windfield, gedomicilieerd ten kantore van de
notaris mr. Marlene Francoise Mingo, gevestigd op
St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 25/14)
De deurwaarder S.M. Apon

De deurwaarder S.M. Apon
OPROEPING

OPROEPING
Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan is
gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik, Solange
M. Apon, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba, Curaçao, St. Maarten en
de BES, zittingsplaats Saba, alhier,
OPGEROEPEN
erfgenamen c.q. afstammelingen van famillie
WINDFIELD, zonder bekende adres, om op dinsdag, 19
mei 2015 te 09:00 uur voormiddag ter zitting van het
gerecht in eerste aanleg op Saba, ten Raadhuize te The
Bottom te verschijnen, om op de vordering van de
erfgenamen van wijlen Wilfred Barnes, William
Hassell, Ann Mary Every, Edith Every, familie
Jonkhout & familie Windfield, gedomicilieerd ten
kantore van de notaris mr. Marlene Francoise Mingo,
gevestigd op St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR
25/14)
De deurwaarder S.M. Apon

Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik,
Solange M. Apon, deurwaarder voor burgerlijke zaken
bij het Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba, Curacao,
St. Maarten en de BES, zittingsplaats Saba, alhier,
OPGEROEPEN
erfgenamen van wijlen Edith Every, zonder bekende
adres, om op dinsdag, 19 mei 2015 te 09:00 uur
voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste aanleg
op Saba, ten Raadhuize te The Bottom te verschijnen,
om op de vordering van de erfgenamen van wijlen
Wilfred Barnes, William Hassell, Ann Mary Every,
Edith Every, familie Jonkhout & familie Windfield,
gedomicilieerd ten kantore van de notaris mr. Marlene
Francoise Mingo, gevestigd op St. Maarten, alhier, te
antwoorden. (AR 25/14)
De deurwaarder S.M. Apon
OPROEPING
Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik,
Solange M. Apon, deurwaarder voor burgerlijke zaken
bij het Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba, Curaçao, St.
Maarten en de BES, zittingsplaats Saba, alhier,
OPGEROEPEN
Antonio Richard JERMIN, zonder bekende adres,
om op dinsdag, 19 mei 2015 te 09:00 uur
voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste
aanleg op Saba, ten Raadhuize te The Bottom te
verschijnen, om op de vordering van de erfgenamen
van wijlen Donald George Wilson & Emmelin(e)
Wilson - Dunlock, gedomicilieerd ten kantore van de
notaris mr. Marlene Francoise Mingo, gevestigd op
St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 24/14)
De deurwaarder S.M. Apon
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OPROEPING
OPROEPING
Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan is
gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik, Solange
M. Apon, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba, Curaçao, St. Maarten en
de BES, zittingsplaats Saba, alhier,
OPGEROEPEN
Earlston Wilberforce WILSON, zonder bekende adres,
om op dinsdag, 19 mei 2015 te 09:00 uur voormiddag
ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op Saba, ten
Raadhuize te The Bottom te verschijnen, om op de
vordering van de erfgenamen van wijlen Donald George
Wilson & Emmelin(e) Wilson - Dunlock, gedomicilieerd
ten kantore van de notaris mr. Marlene Francoise Mingo,
gevestigd op St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR
24/14)

Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik,
Solange M. Apon, deurwaarder voor burgerlijke zaken
bij het Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba, Curaçao, St.
Maarten en de BES, zittingsplaats Saba, alhier,
OPGEROEPEN
Fabia Francisca JERMIN, zonder bekende adres, om
op dinsdag, 19 mei 2015 te 09:00 uur voormiddag
ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op Saba,
ten Raadhuize te The Bottom te verschijnen, om op de
vordering van de erfgenamen van wijlen Donald
George Wilson & Emmelin(e) Wilson - Dunlock,
gedomicilieerd ten kantore van de notaris mr. Marlene
Francoise Mingo, gevestigd op St. Maarten, alhier, te
antwoorden. (AR 24/14)

De deurwaarder S.M. Apon

De deurwaarder S.M. Apon

OPROEPING
OPROEPING
Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan is
gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik, Solange
M. Apon, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba, Curaçao, St. Maarten en
de BES, zittingsplaats Saba, alhier,
OPGEROEPEN
Griselda Cecelia WILSON, zonder bekende adres, om op
dinsdag, 19 mei 2015 te 09:00 uur voormiddag ter
zitting van het gerecht in eerste aanleg op Saba, ten
Raadhuize te The Bottom te verschijnen, om op de
vordering van de erfgenamen van wijlen Donald George
Wilson & Emmelin(e) Wilson - Dunlock, gedomicilieerd
ten kantore van de notaris mr. Marlene Francoise Mingo,
gevestigd op St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR
24/14)
De deurwaarder S.M. Apon

Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik,
Solange M. Apon, deurwaarder voor burgerlijke
zaken bij het Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba,
Curaçao, St. Maarten en de BES, zittingsplaats Saba,
alhier,
OPGEROEPEN
Deborah Albertine JERMIN, zonder bekende adres,
om op dinsdag, 19 mei 2015 te 09:00 uur
voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste
aanleg op Saba, ten Raadhuize te The Bottom te
verschijnen, om op de vordering van de erfgenamen
van wijlen Donald George Wilson & Emmelin(e)
Wilson - Dunlock, gedomicilieerd ten kantore van
de notaris mr. Marlene Francoise Mingo, gevestigd op
St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 24/14)
De deurwaarder S.M. Apon

OPROEPING
Bij exploot d.d. 12 februari 2015, afschrift waarvan is
gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik,
Solange M. Apon deurwaarder voor burgerlijke zaken
bij het Gerecht in Eerste Aanleg, Aruba, Curaçao, St.
Maarten en de BES, zittingsplaats Saba, alhier,
OPGEROEPEN
Alice Elizabeth JERMIN, zonder bekende adres, om
op dinsdag, 19 mei 2015 te 09:00 uur voormiddag
ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op Saba,
ten Raadhuize te The Bottom te verschijnen, om op
de vordering van de erfgenamen van wijlen Donald
George Wilson & Emmelin(e) Wilson - Dunlock,
gedomicilieerd ten kantore van de notaris mr. Marlene
Francoise Mingo, gevestigd op St. Maarten, alhier, te
antwoorden. (AR 24/14)
De deurwaarder S.M. Apon
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 23 januari 2015, 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 BEACON HILL DEVELOPMENT LTD voorheen
wonende te POINT PIROUETTE # 111, POINT
PIROUETTE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22 januari
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 9 januari 2015, 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 RABEAU MARLENE voorheen
wonende te GUIRO ROAD # 1 CAY BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 9 januari 2015, 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 8 januari 2015, 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 JEWELERS WAREHOUSE N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET # 47, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
30 december 2014, 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 16 januari 2015, 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 VLAUN MARCEL ONIEL voorheen
wonende te BETTYS ESTATE ROAD # 13 BETTYS
ESTATE, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 09 october 2014,
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 15 januari 2015, 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 GEERLINGS LISETTE voorheen wonende te
TAMARIND HILL RIDGE APT # 11 RED POND 13,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 januari 2015, 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 7 januari 2015, 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 TECHFAST ROOFING N.V. voorheen
wonende te ORANGE GROVE $ 5-B, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 4 december 2014, 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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 16 januari 2015, 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 KROL MARCEL ERIK voorheen wonende te
TRUMPET SHELL DRIVE # 2 LOT # 62-B DAWN
BEACH, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 JULI 2014, 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 januari 2015, 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 BADEAU-MOLIN CORINE voorheen wonende te
GOOSEBERRY DRIVE # 4-D ST. PETERS, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
08 october 2014, 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 januari 2015, 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 TO THE HIERS OF HUGHES THEOPHILUS voorheen
wonende te LEMON ROAD Z/N ST.PETERS, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 12 januari 2015, 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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 16 januari 2015, 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
MATHEW ELIE PATRICK voorheen wonende te
NAKED BOY ROAD # 13 SUCKERGARDEN, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 30 october 2014,
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 7 januari 2015, 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 LATIN BAKERY & PASTRY N.V
voorheen wonende te ORANGE GROVE # 5- D
ORANGE GROVE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 4 januari 2015, 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 7 januari 2015, 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 BABY BUBBLES N.V . voorheen
wonende te ORANGE GROVE RD # 12 ORANGE
GROVE, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 4 december 2014,
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

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2015, nummer 4, 20 februari 2015

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 16 januari 2015, 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 BALBUENA MEDINA LUIS VIDAL voorheen
wonende te BUSH ROAD # 8 BUSH ROAD, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
8 october 2014, 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 januari 2015, 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 RV HYDRAULIC REPAIR N.V. voorheen wonende te
A.TH.ILIDGE ROAD # 15, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
november 2014, 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

pagina 9

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 15 januari 2015, 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 B H ENTERPRISES N.V. voorheen
wonende te LA PALAPA CENTER, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een exploit van executoriaal beslag op
onroerende zaken betekend.
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 januari 2015, 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 THE VILLAGE JEWELS N.V.
voorheen wonende te FRONT STREET # 7
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 19 januari 2015, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 16 januari 2015, 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 ASCENDA ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te
A. TH.ILLIDGE ROAD # 46 E PHILPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 november 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 15 januari 2015, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, jossy r ichardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op verzoek
van de Ontvanger, aan C.E. CONSTRUCTION N.V.
voorheen wonende te MARGARETH BRUCES DRIVE
# 16 A MIDDLE REGION, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
7 augustus 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 16 januari 2015, 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 DUPUIS YVETTE voorheen wonende te GARDENIA
DRIVE # 3-B BETTYS ESTATE, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
12 augustes 2014, 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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 23 januari 2015, 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
EL SAHELI AHMED MOHAMAD voorheen wonende
te FRONT STREET # 7 A PHLIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 08 januari 2015, 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 RODRIGUEZ JIMENEZ SERGIO A. voorheen
wonende te SUCKERGARDEN ROAD # 45, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
05 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 15 januari 2015, 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 WAY MELISSA JAEN voorheen
wonende te TAMARIND HILL # 25, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 13 januari 2015, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 16 januari 2015, 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 GASSANT ANDRUS voorheen wonende te LEMON
ROAD # 50/60 ST.PETERS, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 23 januari 2015, 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 PHILIPS CARLDON SEYMOURE
voorheen wonende te FRONT STREET # 7, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 8 januari 2015, 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 MATSER GERRIT SEBASTIANUS JOANNUS
voorheen wonende te GOLDFINCH ROAD # 18 APT # 1
POINTBLANCHE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05januari
2015, 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 16 januari 2015, 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 BOREEDANGE ENTERTAINMENT N.V. voorheen
wonende te JOHAN VERMEER STRAAT # 86, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 augustus 2014, 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 8 januari 2015, 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 MARTINA RODNEY WALDETRUDIS voorheen
wonende te POPE CATUS DRIVE # 12 THE KEYS, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 05 januari 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 15 januari 2015, 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 HETZEL FREDERICK RHEINER
voorheen wonende te TAMARIND HILL ROAD # 18
OYSTER POND, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
13 januari 2015, 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 23 januari 2015, 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 DIR: NEELAM SHIVLANI-BHATIA
NEW AGE GIFTS STORE N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET # 16 SHOP # 7, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
19 januari 2015, 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 15 januari 2015, 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 HETZEL-LINT KATHRYN ANN
voorheen wonende te TAMARIND HILL ROAD # 18
OYSTER POND, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
13 januari 2015, 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
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AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 16 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, jossy richardson deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan R & C IMPORT N.V. voorheen wonende te EASTER
CACTUS ROAD # 16 SUCKER GARDEN, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
7 augustus 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 9 januari 2015, 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 BENNETT ALEJANDRO IMETIRIO
voorheen wonende te GUIRO ROAD # 1 CAY BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 9 januari 2015, 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

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 8 januari 2015, 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 OASIS BEACHWEAR N.V. voorheen wonende te
BACKSTREET# 7, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 7 januari 2015,
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 16 januari 2015, 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 E360 MARKETING N.V. voorheen wonende te
ST.PETERS ROAD # 51, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11 augustus
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 7 januari 2015, 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 FORGENIE PATRICIA JUDITH
voorheen wonende te AIRPORT ROAD # 22
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
6 januari 2015, 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 9 januari 2015, 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 PARAGO DISCOUNT TRADER N.V.
voorheen wonende te CAY BAY ROAD # 8 CAY BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 9 januari 2015, 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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 8 januari 2015, 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 MONTILLA FELIZ DENIS voorheen wonende te
SUCKERGARDEN ROAD # 170 C, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
5januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 7 januari 2015, 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 ARTURO CREATIONS AND
TRADING N.V. voorheen wonende te AIRPORT
ROAD # 115, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
6 januari 2015, 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 januari 2015, 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 JOZIL ODETTE voorheen wonende te BLANKET
HERB DRIVE # 12 CUL DE SAC, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
augustus 2014, 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 8 januari 2015, 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.K. ENTERPRISES N. V. voorheen wonende te
BACKSTREET # 29 PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
30 december 2014, 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 9 januari 2015, 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 HOME DESIGN & FURNITURE N.V.
voorheen wonende te CAY BAY ROAD # 8 CAY BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 9 januari 2015, 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 7 januari 2015, 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 COCO WAYNE X. voorheen wonende
te AIRPORT ROAD # 116, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
6 januari 2015, 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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 16 januari 2015, 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 QAULITIME TOO N.V. voorheen wonende te BUSH
ROAD # 70 APT F, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 31 juli 2014,
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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 9 januari 2015, 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 DAVIS BALMAIN LAWSON voorheen
wonende te CAY BAY ROAD # 57 CAY BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 9 januari 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
jossy richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 13 januari 2015, 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 DHR.AUGUSTO PRIEST AANSP.
ALS.DIR.GESTELD VAN GUSHEV N.V. voorheen
wonende te ST.PETERS SHELL SERVICE STATION,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 januari 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 7 januari 2015, 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 P.D.C.CORPORATION N.V.
voorheen wonende te ORANGE GROVE # 25 COLE
BAY, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 4 januari 2015,
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 16 januari 2015, 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 EULALEE-CLARKE PATRICIA voorheen wonende te
L.B SCOT ROAD #159 CUL DE SAC, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
12 augustus 2014, 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 9 januari 2015, 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 BENNET- TOBANNER SONYA
CHERYL voorheen wonende te GUIRO ROAD # 1
CAY BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
9 januari 2015, 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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 13 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, jossy richardson deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan WEBSTER MIRUGIA ROVVINIA voorheen wonende
te L.B. SCOT ROAD # 5 CUL-DE-SAC, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
12 januari 2015, 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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 16 januari 2015, 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 V.I.P. CAR RENTAL N.V. voorheen
wonende te CHIN CACTUS ROAD # 10
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
13 october 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
jossy richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 16 januari 2015, 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 SMITH YVONNE voorheen wonende te LEMON
ROAD # 49, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 januari 2015, 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 13 januari 2015, 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 INTERNATIONAL CORPORATE TRUST CO.
ST.MAARTEN N.V. voorheen wonende te L.B SCOT
ROAD # 24 CUL-DE-SAC, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 07 januari 2015, 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 SV
DEVELOPMENT N.V. voorheen wonende te AIRPORT
ROAD LA PALAPA UNIOT # 7 COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 januari 2015, 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 9 januari 2015, 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 PATTERSON
VERNA PATRICIA voorheen wonende te GUIRO
ROAD # 12 BILLY FOLLY ROAD COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 januari 2015, 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

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 16 januari 2015, 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 ARACENA-CALDERON FANNIA ALTAGRACIA
voorheen wonende te ZAGERSGUT ROAD # 1-B
P.O.BOX # 882, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22 september
2014, 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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 7 januari 2015, 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 HILLOAKES ENTERPRISES N.V.
voorheen wonende te AIRPORT ROAD # 113
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
6 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
jossy richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 13 januari 2015, 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 PETROSOL N.V. voorheen wonende te L.B SCOT
ROAD # 96 CUL-DE SAC, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 22 januari 2015, 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 CHHUGANI N.V. voorheen wonende
te FRONTSTREET # 49 PHILIOPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2015, 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 16 januari 2015, 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 AAN DE ERVEN VAN MOK SHUI MING voorheen
wonende te L.B SCOT ROAD # 146 SOUTH REWARD,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 september 2014, 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 15 januari 2015, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, randal
fracisca deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan MC ARTHUR
HOLDINGS B.V. voorheen wonende te RHINE ROAD,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 januari 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randal Fracisca,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 7 januari 2015, 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 BAKARDZHIEVA VARVARA RADOSLAVOVA
voorheen wonende te AIRPORT ROAD # 15 SIMPSON
BAY, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 januari 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan 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 januari 2015, 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 ENARO N.V. voorheen wonende
te FRONT STREET # 24 PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2015, 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 16 januari 2015, 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 FOREVER FRAMES N.V. voorheen wonende te
A.TH.ILLIDGE ROAD # 6, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
november 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 15 januari 2015, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, randal francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan FRASER ALTON EGLAND voorheen
wonende te RHINE DRIVE # 9 CAY HILL, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 januari 2015, 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

De deurwaarder voornoemd,
Randal Francisca,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 13 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, randall francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan UNIVERSAL WELDING N.V voorheen wonende te
DIAMOND ESTATE # 2, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12 januari
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 22 januari 2015, 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 DIR BAXANI PRAKASH PISHU
AANSPRAAKELIJK STELLEN J.P.S.ENTERPRISES
N.V. FRONT STREET # 13 voorheen wonende te,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 23 januari 2015, 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 FAMILY ARK GAME ROOM N.V. voorheen wonende
te FRONT STREET # 3-1B PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 15 januari 2015, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, randal francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan BRASSERIE RESTAURANT N.V
voorheen wonende te RHINE ROAD MAHO PLAZA,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 januari 2015, 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,
Randal Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 15 januari 2015, 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 ALLEWAERT ROGER M. voorheen wonende te
OYSTER POND ROAD # 95, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
januari 2015, 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 23 januari 2015, 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 GURSAHANI-FERNANDES SNOWY voorheen
wonende te FRONT STREET # 5 UNIT # 16-B, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 19 januari 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 22 januari 2015, 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 CHRISTOPHER ALEXIS
ROBINSON DIERECTOR OF GIOTTON.V. FRONT
STREET # 7 P.O. BOX 1053 voorheen wonende te,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2015, 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 07 januari 2015, 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 MIAGNAN DIEUNE voorheen
wonende te AIRPORT ROAD # 17, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 6 januari 2015, 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 15 januari 2015, 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.WILLIAMS WILLIAM
C.AANSP.GESTELD.RITTERS ENTERAINMENT N.V.
voorheen wonende te HARBOUR POINT OCEAN
TERRACE MAHO, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 08 augustus
2014, 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 23 januari 2015, 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 ICE CREAM ATHLETICS N.V. voorheen wonende te
FRONT STREET # 5, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 januari
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 22 januari 2015, 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 SING DO RESTAURANT N.V.
voorheen wonende te FRONT STREET # 3UNIT #
3-A PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
19 januari 2015, 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 15 januari 2015, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, randal francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan PIZZICHINI LUCIANO voorheen
wonende te RHINE ROAD # 8, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
14 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randal Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 15 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, jossy richardson deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan JUNGE MANAGEMENT SOLUTION voorheen
wonende te AIRPORT ROAD # 36-E CROWN REALITY
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23 juli 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 22 januari 2015, 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 SEA APARTMENTS N.V.
voorheen wonende te FRONT STREET # 201
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 23 januari 2015, 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 SUPERIOR TOBACCO HOLDING N.V. voorheen
wonende te FRONT STREET # 5 PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 19 januari 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 15 januari 2015, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, randal
francisca deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan JONES MICHAEL
voorheen wonende te RHINE DRIVE # 6
LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 14 januari 2015, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
randal francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 15 januari 2015, 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 RADJOUKI JUNIOR TEOFILO voorheen wonende te
A. TH. ILLIDGE ROAD # 55 LOWER PRINCES
QUARTER, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 01 september 2014, 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 23 januari 2015, 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 ALORY ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te
FRONT STREET # 7 UNIT # 2-B PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 19 januari 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 28 januari 2015, 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 BATH
ACCESSORIES AND MORE N.V. voorheen wonende
te FRONTNSTREET # 5 PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2015, 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 15 januari 2015, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, randal francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan ACS INTERPRISES N.V. voorheen
wonende te P-A LA TERRACE SHOP 123 RHINE
ROAD LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
14 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
randal francisca,
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 januari 2015, 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 RAMDEHAL ENTERPRISES N.V. voorheen wonende
te AMSTERDAM DRIVE # 53 NAZARETH ESTATE,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 augustus 2014, 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 23 januari 2015, 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 ATHWANI N.V. voorheen wonende te FRONT
STREET # 7 PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
januari 2015, 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 15 januari 2015, 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.OSINACHI OBIKA OBIKA MARKETING N.V.
voorheen wonende te GOLDFINCH ROAD # 11 APT #
32 POINT BLANCHE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10 juli 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 28 januari 2015, 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 ST.MAARTEN CARVING &
SCULPTING ART voorheen wonende te FRONT
STREET # 9, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
19 januari 2015, 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 15 januari 2015, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, randal francosca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan GUBERT SERVICES N.V. voorheen
wonende te RHINE ROAD # 1 LOWLANDS, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 januari 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
randal francosca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 28 januari 2015, 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 BARAMCO N.V. voorheen wonende
te FRONTN STREET # 7-F SPEENTJENS ARCADE,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
david antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 23 januari 2015, 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 PISTACHE COFFEE SHOP N.V. voorheen wonende
te FRONT STREET # 35 PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 15 januari 2015, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, randal francisca deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan BITS AND PIECES N.V. voorheen
wonende te RHINE ROAD # 15- A MAHO SHOPPING
CENTER, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 januari 2015, 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,
randal francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 15 januari 2015, 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 ROBINSON NEIL A. voorheen wonende te
TAMARIND HILL ROAD # 12 OYSTER POND, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 13 januari 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 28 januari 2015, 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 AKAMS SPOONS STEVEN ZIJ NDE
DIRECTEUR OSA AFRIK N.V. FRONTSTREET # 5
UNIT # 19 voorheen wonende te , thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2015, 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
AANKONDIGING

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 22 januari 2015, 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 INTERNET COMMUNI CATIONS N.V. voorheen
wonende te FRONT STREET # 53 PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 19 januari 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 15 januari 2015, 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 PHILIPSBURG PROPERTIES N.V.
voorheen wonende te HEERENS STRAAT # 5
WILLEMSTAD CURACAO, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
13 januari 2015, 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 15 januari 2015, 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 SUNISLAND N.V voorheen wonende te OYSTER
BAY BEACH RESORT # 26 EMERALD MERIT RD
OYSTER POND, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13 januari
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 28 januari 2015, 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 SAMUSH ENTERPRISES N.V.
voorheen wonende te FRONTSTREET # 127
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
19 januari 2015, 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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 22 januari 2015, 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 GOBAL WIRELESS SERVICES N.V. voorheen
wonende te FRONT STREET # 61 A PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2015, 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 15 januari 2015, 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 BARKER EZARD BRENTNOL
voorheen wonende te TASSEL ROAD # 7
ZAGERSGUT, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
12 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
david antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 15 januari 2015, 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 DAVORENS STRANSPORT N.V. voorheen wonende
te OYSTER POND ROAD # 196, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 27 januari 2015, 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
JOHN HENRY voorheen wonende te THE KEYS
ROAD # 50 THE KEYS, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 januari 2015, 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 22 januari 2015, 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 MW. RETTINGER S.A AANSPRAAKELIJK GESTELD
VAN ISLAND MOMI N.V. voorheen wonende te FRONT
STREET # 101 PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 15 januari 2015, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, daviad antoine deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan SYMO ELECTRONIC REPAIRS N.V.
voorheen wonende te MARSHALL ARCADE
FRONTSTREET, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
26 november 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
daviad antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 15 januari 2015, 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 LAURENT MICHELE voorheen wonende te OYSTER
POND ROAD # 95 OYSTER POND, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
13 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 27 januari 2015, 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
SCHEIDEN GEORGE+ DEBORAH voorheen
wonende te FRONTSTREET Z/N, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2015, 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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 22 januari 2015, 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 GACJORE ART ALLERY N.V. voorheen wonende te
FRONT STREET # 124, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 januari
2015, 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 15 januari 2015, 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 AWS CARIB COM N.V.
voorheen wonende te HARBOUR VIEW DRIVE # 3
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
13 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
david antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 15 januari 2015, 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 BLACK KAYSON voorheen wonende te OYSTER
POND ROAD # 144 OYSTER POND, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
13 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 27 januari 2015, 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 HEDRCKSON JOSEPG NATHANIEL
voorheen wonende te SUCKERGARDEN ROAD Z/N.,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 januari 2015, 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
AANKONDIGING

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 22 januari 2015, 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 JONES KEITH FORSECKA voorheen wonende te
FRONT STREET # 149 PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
19 januari 2015, 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 15 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, jossy richardson deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan CARIBBEAN DRY DOCK N.V. voorheen wonende te
DIOMOND ESTATE DRIVE # 17, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 15 januari 2015, 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 ST. MAARTEN PLUMBING
COMPANY (SPC) N.V. voorheen wonende te
HASSINK AND ROOS P.O.BOX 359, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 januari 2015, 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 27 januari 2015, 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 KROMHOUT JEANNE LOUISE
voorheen wonende te FRONTSTREET # 0
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
david antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 22 januari 2015, 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 BON BON CARAIBEN N.V. voorheen wonende te
FRONT STREET # 195 PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 15 januari 2015, 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 BAPTIST YOLAINE MAIE voorheen
wonende te BACKSTREET-, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
22 december 2014, 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 13 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, randal francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan AU TEMPS DES FLEURS 11 N.V. voorheen wonende
te WLFARE ROD # 68, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12 januari
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 27 januari 2015, 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 BONEY SAMUEL JEREMIAH
voorheen wonende te UNION ROAD # 2 COLE BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Randal Francisca,
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 22 januari 2015, 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 PREMKAMALS SPAS N.V. voorheen wonende te
FRONT STREET # 201 PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 15 januari 2015, 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 KHATRI GIRDHAR voorheen
wonende te BACK STREET PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 07 januari 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
david antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 15 januari 2015, 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 LYNCH ROY EUGENE voorheen wonende te MERLIN
ROAD # 24 POINT BLANCHE, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
juli 2015, 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 22 januari 2015, 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 J.D.W.MANAGEMENT N.V. voorheen wonende te
FRONT STREET # 211 PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 27 januari 2015, 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 COMFORT AIRCO N.V. voorheen
wonende te UNION ROAD # 125, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2015, 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 15 januari 2015, 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 PARAGLIDING ADVENTURE
XPERTS N.V. voorheen wonende te BACK BAY
POINT BLANCHE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
13 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
david antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 13 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, randal francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ONCORE N.V. voorheen wonende te AIRPORT
ROAD # 8, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 januari 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randal Francisca,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 27 januari 2015, 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
MEDINA ALBA voorheen wonende te UNION
ROAD # 10, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
19 januari 2015, 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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 23 januari 2015, 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 PICASSO ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te
FROONT STREET # 2 PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
19 januari 2015, 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 15 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, nadal teolindo deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan P. W.ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te
SIMPSON BAY YACHT CLUB # 27, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
17 september 2015, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Nadal Teolindo,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 12 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, jossy richardson deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ST. LOUIS CAR RENTAL N.V. voorheen wonende te
# 6 IMPASSE DES ANDREW ST. LOUIS # 97150 ST.
MAARTEN F.W.I., thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 09 januari
2015, 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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 12 januari 2015, 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 HUSSEIN MOHAMED ALS
DIRECTEUR AANSPR GESTELD voorheen
wonende te AIRPORT ROAD # 108 UNIT # 2
SIMPSONBAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
9 januari 2015, 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 27 januari 2015, 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 HEADLEY CONSTANCE PEARLINE
voorheen wonende te UNION ROAD # 10 COLE BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 19 januari 2015, 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 8 januari 2015, 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 NOLD YVES CHARLES voorheen
wonende te AMAZONE ROAD # MV # 2, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 7 januari 2015, 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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 27 januari 2015, 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 COKION COCIGNOL voorheen wonende te UNION
ROAD # 10 COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 januari
2015, 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 12 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, jossy richardson deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan MR. KARIM M. A.KOMLA DIRECTOR OF
TRANSGLOBE ENTERPRISESN.V. AIRPORT ROAD #
12 voorheen wonende te , thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 09 januari
2015, 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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 7 januari 2015, 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 SALVA SXM N.V. voorheen
wonende te AIRPORT ROAD # 84, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 6 januari 2015, 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 9 januari 2015, 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 KLERSAINT JEAN CHARLES
voorheen wonende te CAY BAY ROAD # 44, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 9 januari 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
jossy richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 27 januari 2015, 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 MACCOW LOUIE LOGENIO voorheen wonende te
UNION ROAD # 77 COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
jossy richardson,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 7 januari 2015, 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 CAI-CEN SUQIONG voorheen
wonende te AIRPORT ROAD # 51 SIMPSON BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 6 januari 2015, 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 12 januari 2015, 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 BOVENWINDSE RESTAURANT EN CATERING
MAATSCHAPPIJ N.# 147 LOWLANDS voorheen
wonende te , thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 9 januari 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 9 januari 2015, 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 BROOKES ROYDEN voorheen
wonende te CLEMIE DRIVE # 2 COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 9 januari 2015, 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 27 jabuari 2015, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, jossy tichardson deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan VALDEZ CRISTINA ALTAGRACIA voorheen
wonende te UNION ROAD # 108 COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 19 januari 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 7 januari 2015, 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 WANG JUNHE voorheen wonende te
AIRPORT ROAD # 51 SIMPSON BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 6 januari 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
jossy tichardson,
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 12 januari 2015, 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 LEONARD RAMAUTAR DIRECTOR OF PIZZA
MANIA N,V voorheen wonende te BILLY FOLLY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 9 januari 2015, 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 09 januari 2015, 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 BEACH BABIES
N.V. voorheen wonende te CINNAMON GROVE # 12
MAHO REEF, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
9 januari 2015, 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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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 27 januari 2015, 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 CAMPBELL- WHITE VALERIE VERONICA voorheen
wonende te UNION ROAD # 108 COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 19 januari 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 7 januari 2015, 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 XU GAN XIONG voorheen wonende te
AIRPORT ROAD # 51 SIMPSON BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 6 januari 2015, 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 12 januari 2015, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, jossy richardson deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan WILLIAMS NORMAN voorheen wonende te BILLBILL DRIVE # 5 COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 9
januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 9 januari 2015, 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 SAINT-FELIX CASNER voorheen
wonende te GUIRO DRIVE # 5 CAY BAY COLE BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 9 januari 2015, 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 27 januari 2015, 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 BVV ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te
UNION ROAD # 155, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 januari
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 27 januari 2015, 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 SHALOM HOUSE OF RREFUGE
APOLISTIC CHURCH voorheen wonende te UNION
ROAD # 63, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
19 januari 2015, 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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 12 januari 2015, 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 LATUS JEAN DANIEL voorheen wonende te BELLE
TREE DRIVE # 2 ORANGE GROVE, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
9 januari 2015, 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 27 januari 2015, 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 LIFETIME MANGEMENT N.V. voorheen wonende te
UNION ROAD # 155 COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
januari 2015, 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 12 januari 2015, 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 PHATEON TACILA voorheen wonende te BELLE
TREE DRIVE # 3 A B COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 9
januari 2015, 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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 7 januari 2015, 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 NEIL- ROSSET ISABELLA voorheen
wonende te AMAZONE ROAD # 1 A # 86
LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
7 januari 2015, 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 7 januari 2015, 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 PHOENIX ENTERPRISES N.V.
voorheen wonende te AIRPORT ROAD # 12 UNIT
# 2-C SIMPSON BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
6 januari 2015, 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 27 januari 2015, 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 SAHEED MOHAMMED ABDOOL
AZAD voorheen wonende te UNION ROAD # 74
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
19 januari 2015, 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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 27 januari 2015, 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 GULER KADIR voorheen wonende te UNION ROAD
# 155 COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 januari
2015, 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 12 januari 2015, 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 LECONTE EUGENE voorheen wonende te BELLE
TREE DRIVE # 2 ORANGE GROVE, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
9 januari 2015, 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

pagina 33

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 8 januari 2015, 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 BAXANI-MOTWANI JAYA HIRO
voorheen wonende te , thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
7 januari 2015, 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 8 januari 2015, 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 MAIGNAN-FREDERIQUE MARIE
ROSENA voorheen wonende te FAHRENHEIT ROAD
# 6, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 8 januari 2015,
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 27 januari 2015, 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 PORT DE PLAISANCE MARINA N.V. voorheen
wonende te UNION ROAD # 50 COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
19 januari 2015, 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 27 januari 2015, 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 TAN RASIT voorheen wonende te
UNION ROAD #155 A-7 COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 19 januari 2015, 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

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2015, nummer 4, 20 februari 2015

AANKONDIGING

pagina 34

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 27 januari 2015, 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 GULSEN BULENT voorheen wonende te UNION
ROAD #155 A-7 COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 8 januari 2015, 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 MACCOLL ELIZABETH voorheen
wonende te AMAZONE ROAD # 61 LOWLANDS, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 7 januari 2015, 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 8 januari 2015, 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 JOHN ALPHONSE AUGUSTUS voorheen wonende te
DIAMOND ROAD # 14 -C BILLY FOLLY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
07 januari 2015, 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 27 januari 2015, 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 TAN-DIZDAR IPEK NIL voorheen wonende te
UNION ROAD # 155 APT COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
19 januari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 8 januari 2015, 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 ASHTROM ST.
MAARTEN N.V. voorheen wonende te DIAMOND
ROAD # 14 COLE BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
7 januari 2015, 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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Overzicht wetgeving
De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig te maken
bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond van artikel 127,
derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Algemene
Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de Landscourant, te weten een overzicht
van:
1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van de
Ombudsman nog niet is verstreken;
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en,
3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten
1

Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Beoogde datum
inwerkingtreding

AB 2015, no. 1

Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 29ste januari
2015 tot wijziging van de
samenstelling en het presentiegeld
van de commissie van deskundigen,
bedoeld in artikel 5, zesde lid, van
de Landsverordening ruimtelijke
ontwikkelingsplanning
Landsverordening begroting 2015

29 januari 2015

13 maart 2015

2 februari 2015

17 maart 2015

AB 2015, no. 2

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

AB 2015, no. 5

Besluit van 19 februari 2015 van de
Minister van Algemene Zaken tot
afkondiging van een wijziging van
de Bijlage I bij het
Sanctielandsbesluit territoriale
integriteit Oekraïne op grond van
artikel 4, tweede lid, van dat
landsbesluit, houdende algemene
maatregelen

19 februari 2015

20 februari 2015

3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

-

-

-

