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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 02
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan J&J AUTOMTOTRIX CENTER N.V.
voorheen wonende te UNION ROAD #90-A,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 02
februari 2016, 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 E-MOBILITY ENTERPRISES N.V.
voorheen wonende te AIRPORT ROAD 61,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27
januari 2016, 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

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 29 maart
a.s. voor 12.00 uur ’s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 02
februari 2016, 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 SILVERIO, ALTAGRACIA voorheen
wonende te UNION ROAD #87, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 09
februari 2016, 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 FELIX,GERDA voorheen wonende te
O'NASHA JONES STREET 11, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
februari 2016, 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 02
februari 2016, 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 QUICK AUTO REPAIR SHOP N.V.
voorheen wonende te UNION ROAD #81,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 09
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan FASHION IMPEX N.V. voorheen
wonende te CH.E.W VOGES STREET BLDG
2 6, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 03 februari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 02
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ST.MAARTEN SEWING & GENERAL
MAINTENANCE N.V. voorheen wonende te
UNION ROAD# 68, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 01 februari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 09
februari 2016, 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 T.B.V. MIRWANI HIRANAND ATUMAI
DIR. OF FAYVA'S ENTERPRISES N.V. DBA
LUCKY GIFT SHOP voorheen wonende te
HENDRIK STRAAT #4, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
februari 2016, 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 02
februari 2016, 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 SUNNY PALM BARBEQUE N.V. DBA
TEXAS BARBEQUE PIT C/O AUT-ACC
CONSULTANCY N.V. voorheen wonende te
UNION ROAD #61, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 01 februari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 09
februari 2016, 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 COSAS BONITAS N.V. voorheen
wonende te ROMONDSTEEG 2-B, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 02
februari 2016, 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 BUGS BE GONE N.V. voorheen
wonende te UNION ROAD #38, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 05
februari 2016, 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. A BETKE MNG DIR. CARRIBEAN
DUCK TOURS voorheen wonende te
FRONTSTREET ARCADE #8, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
februari 2016, 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 02
februari 2016, 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 JUNMAX REAL ESTATE &
CONSTRUCTION COMPANY N.V. voorheen
wonende te UNION ROAD #29, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 05
februari 2016, 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 CARRIBEAN BUSINESS
SUPPLIES( ST.MAARTEN) N.A. voorheen
wonende te A.TH. ILLIDGE ROAD #74,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 02
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan C&N ELECTRICAL & PLUMBING
voorheen wonende te WELLS ROAD #85
APT-13, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 27 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 05
februari 2016, 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 ASIA GARDEN N.V. voorheen wonende
te JUANCHO YRAUSQUIN BLVD 17, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
februari 2016, 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 02
februari 2016, 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 COTREE N.V. voorheen wonende te
UNION ROAD # 147, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 01 februari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 05
februari 2016, 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 AHUJA, NARENDRA BHAWANDAS
voorheen wonende te FRONTSTREET #125
C, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 04 februari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 02
februari 2016, 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 ICORDE N.V. voorheen wonende te
WELLINGTON ROAD #44, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 05
februari 2016, 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 NIESKA N.V. DBA GOURMET SNACK
voorheen wonende te FRONTSTREET 122A, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 04 februari 2016, 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 02
februari 2016, 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 BVVR 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. 01
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 05
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan NO PROBLEM N.V. voorheen wonende
te FRONTSTREET #119, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 02
februari 2016, 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.MAARTBOURNE & JEEVES N.V.
DBA BOURNE AND JEEVES 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. 01
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 05
februari 2016, 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 M.J.FASHION DBA TOP SPORT
voorheen wonende te FRONTSTREET #117
D, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 04 februari 2016, 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 02
februari 2016, 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 3 DOGS ENTERPRISES N.V DBA PEG
LEG PUB NAD STEAKHOUSE voorheen
wonende te UNION ROAD PORT DE
PLAISANCE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 01 februari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 10
februari 2016, 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 CARDINAL GIFT SHOP N.V. voorheen
wonende te FRONTSTREET #7, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 02
februari 2016, 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. MEADE B.S. DIRECTEUR AANSP
VAN IRISH TRAVEL TOURS N.V. voorheen
wonende te UNION ROAD 137 UNIT E,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 10
februari 2016, 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 OM EXPRESS N.V. voorheen wonende
te JUANCHO YRAUSQUIN #22 UNIT 10,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10
februari 2016, 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 02
februari 2016, 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 ABFAB N.V. voorheen wonende te DR.A
FUENTE STREET Z/N COLEBAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 10
februari 2016, 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 CHRISTMAS N.V.
voorheen wonende te OLD STREET #118120, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 04 februari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 04
februari 2016, 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 MW TAOHUA LI YANG ALS DIR
AANSPRAK HAI DAO SUPERMARKET N.V.
voorheen wonende te WELL ROAD 42
COLEBAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 03 februari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 10
februari 2016, 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 SHIVOM N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET #72, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 januari 2016,
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 04
februari 2016, 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 VEGA INTERNATIONAL INVESTMENT
& LEGAL CONS. LTD voorheen wonende te
UNION ROAD # 16-C, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 10
februari 2016, 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 ATHWANI N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET #7, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 februari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 04
februari 2016, 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. MR. RAYMOND SULLIVAN
EMPIRE FITNESS CENTER N.V. voorheen
wonende te WELFARE ROAD #55, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
februari 2016, 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 10
februari 2016, 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 VAIBHAVLAXMI N.V. voorheen
wonende te FRONTSTREET #5-B, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
februari 2016, 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 04
februari 2016, 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 T.B.V.HUANG JINHUA DIR. OF FIRST
BUY N.V. voorheen wonende te
WATERFRONT ROAD #6, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 10
februari 2016, 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 KITES voorheen wonende
te FRONTSTREET #43 H, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 04
februari 2016, 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 AMEN BAR RESTAURANT N.V.
voorheen wonende te WINNIPEG STREET
#1, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 03 februari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 10
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan FASHION PARIS voorheen wonende te
FRONTSTREET # 7 UNIT G, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
februari 2016, 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 04
februari 2016, 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 GUICHARD INTERNATIONAL N.V.
voorheen wonende te ORANGE GROVE
ROAD # 6, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 03 februari 2016, 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 10
februari 2016, 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 CRUISE SUPPLY voorheen wonende te
EMMAPLEIN P.O. BOX 856, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
januari 2016, 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 04
februari 2016, 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 REALTY WORLD N.V. voorheen
wonende te WELFARE ROAD # 62, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 10
februari 2016, 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 ONE X ONE N.V. voorheen wonende te
OLD STREET #113, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 februari 2016,
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 04
februari 2016, 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 ZEN THERAPIES N.V. voorheen
wonende te WELFARE ROAD # 60, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 10
februari 2016, 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 CLARK, OLIVE KETCHURA voorheen
wonende te FRONTSTREET 109, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 04
februari 2016, 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 VERADA N.V. voorheen wonende te
PLAZA DEL LAGO SUITE #8, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit
van04februari2016, 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 HIHO SXM voorheen
wonende te WELFARE ROAD 82, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
februari 2016, 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 10
februari 2016, 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 SIMSHIV ENTERPRISES voorheen
wonende te FRONTSTREET UNIT #166,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 10
februari 2016, 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 COLD FUSHION voorheen wonende te
FRONTSTREET 116, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 januari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
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Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 04
februari 2016, 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 WIND SALE & CONSTRUCTION N.V.
voorheen wonende te WELLINGTON ROAD
#14, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 03 februari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 04
februari 2016, 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 NAISSANE FRANCESCA voorheen
wonende te NARROW ROAD #93, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
februari 2016, 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 10
februari 2016, 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 ESTELITA'S INTERNATIONAL
voorheen wonende te FRONTSTREET #4,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 02
februari 2016, 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 JACKY'S TOUCH OF ELEGANCE N.V.
voorheen wonende te DR. H.TJON-SIE FAT
STREET #4, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 01 februari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 03
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan MADININA BAR & RESTAURANT N.V.
voorheen wonende te WELFARE ROAD #
40-44, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 02 februari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 03
februari 2016, 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 MANAGEMENT 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. 02
februari 2016, 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 02
februari 2016, 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 ANGELINI, SUZAN ELIZABETH
voorheen wonende te DR. H.TJON-SIE FAT
STREET #7B, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 01 februari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 02
februari 2016, 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 REAL ESTATE OF THE WEST INDIES
N.V. voorheen wonende te DR. H TJON-SIE
FAT STREET #5-B, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 01 februari 2016,
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 03
februari 2016, 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 CARRIBEAN CYBER CAFÉ N.V.
voorheen wonende te PLAZA DEL LAGO,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
februari 2016, 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 03
februari 2016, 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 YACHT CLUB AT PORT DE PLAISANCE
voorheen wonende te UNION ROAD #65,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
februari 2016, 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 03
februari 2016, 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 XIN DIA RESTAURANT N.V. voorheen
wonende te WELFARE ROAD #23, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 03
februari 2016, 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 PANLAAN N.V. voorheen wonende te
WELFARE ROAD UNIT 16-3A, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
februari 2016, 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 03
februari 2016, 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 BEAUBRUN CADET voorheen wonende
te FAHRENHEIT ROAD 1 COLEBAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
februari 2016, 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;
Bij exploit van de 9de maart 2016, heb ik,
Ervin A. Arrindell,
deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg
van Sint Maarten,
gevolggevende aan een beschikking van de
E.A. Heer Rechter
in het G.E.A., Sint Maarten, van de 4de
maart 2016, OPGEROEPEN:
CAMARAL HOLDINGS LIMITED, zonder
bekende vestigings- woonof verblijfplaats op Sint Maarten, voor de
terechtzitting van dinsdag
de 28ste juni 2016, des voormiddags te
08.30 uur, ten Raadhuize
te Philipsburg, ten einde op de door:
TAMARIND HILL HOME OWNERS
FOUNDATION, gedomicilieerd op Sint
Maarten aan de Rhine Road #
36, ten kantore van de advokaat mr. K.
Huisman, tegen haar ingestelde
vordering te antwoorden.
A.R. No: 16/16
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 03
februari 2016, 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. JEAN C. GANEUX AANSPR.
J.C.G. ELECTRONIC SERVICES N.V. DBA
YAI'S BEAUTY SUPPLY voorheen wonende
te DR. H.TJON-SIE FAT-TREE #9, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
februari 2016, 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:
Bij exploit van de 9de maart 2016, heb ik,
Ervin A. Arrindell,
deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg
van Sint Maarten,
gevolggevende aan een beschikking van de
E.A. Heer Rechter
in het G.E.A., Sint Maarten, van de 4de
maart 2016, OPGEROEPEN;
ALEX BROWN, zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten,
voor de terechtzittng van dinsdag de 28ste
juni 2016, des voormiddags
te 08.30 uur, ten Raadhuize te Philipsburg,
ten einde op de door:
BOBBY'S MEGAYARD B.V., gedomicilieerd
op Sint Maarten aan de
Rhine Road # 36 ten kantore van de
advokaat mr. K. Huisman tegen hem
ingestelde vordering te antwoorden.
A.R. No: 17/16
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.

NAMECO CONSTRUCTION N.V.
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is
besloten de vennootschap per 31 december
2012 te ontbinden.
De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang
en samenstelling van de bezittingen en schulden
van de vennootschap is en heeft daarvan een
balans opgemaakt, welke ter inzage ligt voor
alle belanghebbenden ten kantore van de
vennootschap en het handelsregister gedurende
30 dagen na deze publicatie.
De vennootschap zal op korte termijn al haar
schulden voldoen, waarna het overschot aan de
aandeelhouders zal worden voldaan
overeenkomstig de bepalingen in de statuten van
de vennootschap.
De Vereffenaar

AANKONDIGING:

AANKONDIGING:

Bij exploit van de 9de maart 2016, heb ik,
Ervin A. Arrindell,
deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg
van Sint Maarten,
gevolggevende aan een beschikking van de
E.A. Heer Rechter
in het G.E.A., Sint Maarten, van de 4de
maart 2016, OPGEROEPEN:
de erfgenamen van PHILIP
UNION, zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten, voor de
terechtzitting van: dinsdag
de 28ste juni 2016, des voormiddags te
08.30 uur ten Raadhuize
te Philipsburg, ten einde op de door:
EUSEBIA VALDEZ & CLAUDIUS
CRESWEL MILTON, gedomicilieerd op Sint
Maarten aan de Frontstreet
# 6, suite # 3, ten kantore van de advokaat
mr. L.M.G. Dundas, tegen
hen ingestelde vordering te antwoorden.
A.R. No: 13/16

Bij exploit van de 15de maart 2016, heb ik
Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten,
ten verzoeke van STEPHEN HENDRIK
BUNCAMPER &WINSTON
ALEXANDER
BUNCAMPER, gedomicilieerd
aan de Union Road # 120-C, gemachtigde,
dhr. E.I. Maduro, betekend: een Akte van
Hoger Beroep dd. 24-08-2015 en een
Memorie van Grieven , inhoudende Akte tot
vermeerdring van Eis dd. 5 -10-2015 aan: de
navolgende gezamenlijke erfgenamen:
1. Van
JOHANNA
CORALIE
BUNCAMPER;
2. Van OLGA ELENA BUNCAMPER
geb. HASSEL
3. Van RICHARD BUNCAMPER
4. Van HILDA ELISE BUNCAMPER
5. Van
WALTER
GRANVILLE
BUNCAMPER;
Allen
zonder
bekende
woonof
verblijfplaats op Sint Maarten.

De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.

De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.
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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 8 maart
2016, 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 DREAM
ISLAND ICE CREAM voorheen wonende te
FRONTSTREET # 139, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan 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 maart
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan GOBAL
WIRELESS SERVICES N.V. voorheen
wonende te FRONTSTREET # 61 A,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 februari 2016,
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 02 Maart
2016, 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 TIME
SQUARE N.V. voorheen wonende te FRONT
STREET ST. ROSE ARCADE 35-03, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 02 Maart
2016, 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
PREMKAMAL'S SPAS N.V. DBA ETERNITY
DAY SPA voorheen wonende te FRONT
STREET #201, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 februari 2016,
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

De deurwaarder voornoemd,
Nadal Teolindo,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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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 8 maart
2016, 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
BHAGDEV, SANTOSH RAMESH 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. 24 november
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 maart
2016, 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
NAINANI INTERNATIONAL N.V. voorheen
wonende te FRONTSTREET # 108,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 februari 2016,
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 02 Maart
2016, 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 BINGO
BAR N.V. DBA REGGAE CAFÉ voorheen
wonende te FRONT STREET 3 SUITE 6,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 02 Maart
2016, 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
DORSY'S SINT MAARTEN N.V. voorheen
wonende te FRONT STREET 30, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
februari 2016, 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

De deurwaarder voornoemd,
Nadal Teolindo,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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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 8 maart
2016, 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
ZANZIWA SHOP N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET # 12 -5, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan 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 maart
2016, 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 BCC
NORTH CARIBBEAN N.V., DBA THE
EARTH COLLECTION voorheen wonende te
FRONTSTREET # 43 F, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
november 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 02 Maart
2016, 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 SPICY
CARIBBEAN WORLD N.V. voorheen
wonende te FRONT STREET SUITE 4 5,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 02 Maart
2016, 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 BATH
ACCESSORIES AND MORE 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. 18
februari 2016, 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

De deurwaarder voornoemd,
Nadal Teolindo,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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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 8 maart
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan GLOBAL
COMTRADE N.V, DBA BTEL voorheen
wonende te FRONTSTREET # 53-A,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 februari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan 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 maart
2016, 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
SHIVJI'S N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET # 110, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
februari 2016, 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 02 Maart
2016, 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
TROPICALSTYLZ N.V. voorheen wonende
te FRONT STREET UNIT 4 5, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 Maart
2016, 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
BAGANO, MAGGIE LECHLINSKI voorheen
wonende te FRONT STREET 101, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
februari 2016, 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

De deurwaarder voornoemd,
Nadal Teolindo,
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 8 maart
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
BOARDWALK SUSHI N.V., DBA BAMBOO
BERNIES BOARDWALK voorheen wonende
te FRONTSTREET # 53, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan 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 maart
2016, 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
BOUNTY OF TREASURES N.V. voorheen
wonende te WALTER J.A. NISBETH ROAD
# 41, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 8
maart 2016, 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 02 Maart
2016, 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
BROADCASTING DEMO SERVICES N.V.
voorheen wonende te FRONT STREET
SUITE 2 B 6, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 februari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 Maart
2016, 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 BON
BON CARAIBE N.V. voorheen wonende te
FRONT STREET #195, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
februari 2016, 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

De deurwaarder voornoemd,
Nadal Teolindo,
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 9 maart
2016, 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 ROGERS
PLUMBING & FIXTURES N.V., voorheen
wonende te BACKSTREET # 156,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 mei 2013, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Teolindo
Nadal deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
JOVENORINABBY, DBA MANILA CAFE
voorheen wonende te FRONTSTREET # 16,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 februari 2016,
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,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 Maart
2016, 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 INTEX
N.V. C/O WESTEND MANAGEMENT &
TRUST CO voorheen wonende te FRONT
STREET # 136, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 februari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 Maart
2016, 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
CARIBBEAN TROPICAL ICE CREAM N.V.
DBA LA TAVERNE voorheen wonende te
FRONTSTREET # 31, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 februari 2016,
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

De deurwaarder voornoemd,
Nadal Teolindo,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Teolindo
Nadal deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
SAI REAL ESTATE HOLDING N.V.
voorheen wonende te FRONTSTREET # 34,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 februari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Teolindo
Nadal deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
H.M.I. LTD voorheen wonende te
FRONTSTREET # SUITE 2-B 6,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 februari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 Maart
2016, 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 HOME
SERVICE GROUP N.V. voorheen wonende
te FRONT STREET # 5 APT 4, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 Maart
2016, 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 SUN OF
PEARL N.V. voorheen wonende te FRONT
STREET # 18, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 februari 2016,
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

De deurwaarder voornoemd,
Nadal Teolindo,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Teolindo
Nadal deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
MASTER MIX SOUND N.V. voorheen
wonende te FRONTSTREET # 117,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 februari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Teolindo
Nadal deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
KOTAI JAGDISH ENTERPRISES N.V., DBA
TEE'S R US BE DAZZLED voorheen
wonende te FRONTSTREET # 82,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 februari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 Maart
2016, 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
ESTELITA'S INTERNATIONAL N.V.
voorheen wonende te FRONT STREET # 4,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 Maart
2016, 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 MAHINE
N.V. DBA HERITAGE N.V. voorheen
wonende te FRONT STREET # 10 P.O.BOX
# 81, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 18 februari 2016, 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

De deurwaarder voornoemd,
Nadal Teolindo,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25
februari 2016, 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 ADMIRAL SHIPPING AGENCY
(WINDWARD ISLAND) N.V. voorheen
wonende te SOUALIGA DRIVE # 16,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 februari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25
februari 2016, 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 RAPID EXPLORER (ST. MAARTEN)
N.V. voorheen wonende te JUANCHO
YRASQUIN BLVD # 26 UNIT 9,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 februari 2016,
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 01 Maart
2016, 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
PARWANI, KISHORE THAKURDAS
voorheen wonende te FRONT STREET #
137, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 18 februari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25
februari 2016, 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 BUILDING SOLUTIONS
N.V. voorheen wonende te
C.A.CANNEGIETER STREET UNIT 11 B,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
februari 2016, 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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25
februari 2016, 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 BEST BARGAIN N.V DBA YOUNG
TOUCH voorheen wonende te C.A.
CANNEGIETER ROAD # 24,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 1 februari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan J.G. WOOD FACTORY N.V. voorheen
wonende te PENDANT CACTUS ROAD 10E, SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 februari 2016,
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 25
februari 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan THE CHASE MANHATTAN BANK NA
N.V. PRICE WATER HOUSE COOPERS
voorheen wonende te C.A.CANNEGIETER
STREET Z/N, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 01 februari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25
februari 2016, 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 WU, RUPENG voorheen wonende te ST
JANSTEEG 4, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 februari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25
februari 2016, 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 MALCOLM SERVICES N.V. voorheen
wonende te PENDANT CACTUS ROAD Z/N,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 februari 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25
februari 2016, 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 DOLLAR & THINGS N.V., DBA FAMILY
CENTER voorheen wonende te C.A.
CANNEGIETER ROAD # 7, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
februari 2016, 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 25
februari 2016, 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 TRIUMPH WELDING N.V. voorheen
wonende te PENDANT CACTUS ROAD #6,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 09
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25
februari 2016, 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 ARTERANIES FOLKLORE N.V.
voorheen wonende te SECRETARIS STEEG
F3, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 24 februari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25
februari 2016, 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 WINWARD MEDIA SERVICES N.V.
voorheen wonende te JUANCHO YRASQUIN
BLVD # 26 UNIT 9, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
februari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 11 maart
2016, 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 BRILD
N.V. C/O RAMS STORE DBA RAMS STORE
voorheen wonende te FRONTSTREET #79,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
MAART 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 23
februari 2016, 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 PRENSA-SANTANA, YVELLISSE DBA
YOMAIRA BEAUTY SALON voorheen
wonende te C.A.CANNEGIETER STREET
#58, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 01 februari 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart
2016, 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
MASCARIN, TELESFORD & YOLANDA
voorheen wonende te 40 WEBBER PLACE
GROSSE POINTE SHORES MICHGAN
48236 U.S.A., thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 MAART 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart
2016, 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 BEST
WEST SUPERMARKET N.V. voorheen
wonende te CANNEGIETER STREET #
101., thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 08 MAART 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van de 22
februari 2016 , 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
RAMARAINE SEENARAINE voorheen
wonende te A. TH. ILLDGE ROAD # 69,
LPQ, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
exploit van executoriaal beslag onder derden
betekend.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van de 21
februari 2016 , waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Teolindo
Nadal deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
ROMNEY, EMELDA CASSANDRA voorheen
wonende te JUMPING CHOLLA CACTUS
ROAD # 30, SUCKERGARDEN, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een exploit van
executoriaal beslag onder derden betekend.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van de 24
februari 2016 , waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Teolindo
Nadal deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
REID ROSE MARIE voorheen wonende te
PUMA ROAD # 37, CAY HILL, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een exploit van
executoriaal beslag onder derden betekend.

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van de 25
februari 2016 , waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Teolindo
Nadal deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
MITAJO N.V. voorheen wonende te
AIRPORT ROAD # 134, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een exploit van
executoriaal beslag onder derden betekend.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van de 25
februari 2016 , waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Teolindo
Nadal deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
GOMEZ GONZALEZ SIMON voorheen
wonende te FR. BARBANSON ROAD# 3-D,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een exploit van executoriaal beslag
onder derden betekend.

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal
Deurwaarder der belastingen

ECHTSCHEIDING

AANKONDIGING

Bij exploit van de 14de maart 2016, heb ik
Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten,
betekend: een rechterlijke beschikking van
het G.E.A. Sint Maarten, van de 16de juni
2014 waarbij de echtscheiding is uitgesproken tussen: DIANDRA ALTAGRACIA
SPROTT wonende op Sint Maarten & CLEON
ROGER BROWNE, wonende te Mansion op
Saint Kitts & Nevis, zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten.
Partijen zijn op 14 januari 2010 op Sint
Maarten in algehele gemeenschap van
goederen met elkander gehuwd.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van de 2 maart
2016 , 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 PREAM
DEVELOPMENT N.V. voorheen wonende te
SIMPSON BAY ROAD # 29, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
exploit van executoriaal beslag onder derden
betekend.

De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson
Deurwaarder der belastingen
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ST. MAARTEN

Public Announcement
Price Change Petroleum Products

The Government of St. Maarten regulates the prices of petroleum products by imposing a
maximum price at which wholesalers and retailers can sell these products on St. Maarten. Due to
the ongoing developments on the international level, the prices of crude oil have experienced
adjustments downward for ULG. Given the aforementioned, the general public is hereby informed
that as of Tuesday 1st, March 2016 6:00am the maximum consumer price of ULG has
decreased as follows:
PRODUCT
UGL

CURRENT PRICE
1.606 Naf/liter

NEW PRICE
1.543 Naf/liter

The Price of Diesel (Gasoil) remains unchanged as follows:
PRODUCT
Diesel (Gasoil)

CURRENT PRICE
1.128 Naf/liter

Below is the complete price buildup showing all components that result in the new ULG price. All
numbers are rounded to three decimal places.
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ST. MAARTEN

Price buildup

ULG

Effective date
23-Feb-16
Petrotrin Posted Price USc/AG
126
Components
Petrotin Posted Price
Freight
Insurance
Import Duty
Liquid throughput fee (THRX)
Wholesaler margin
Max. wholesale price
Turnovertax (5%)
Max. wholesale price incl. tax
Retailer margin
Consumer price
Turnovertax (5%)
Max. Consumer price incl. tax

Naf per liter
0.59916
0.06260
0.00028
0.29000
0.08000
0.23000
1.26204
0.06310
1.32514
0.14450
1.46964
0.07348
1.54312
ULG

Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication
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ST. MAARTEN
Public Announcement
The Government of St. Maarten regulates the prices of petroleum products by imposing a
maximum price at which wholesalers and retailers can sell these products on St. Maarten. Due to
the ongoing developments on the international level, the price of crude oil has experienced a drop
to $30 a barrel. Taking into consideration that our local prices of the refined petroleum products
follow the trend of the price of crude oil on the international market, the local petroleum price of
ULG and Diesel have experienced a decrease. Given the aforementioned, the general public is
hereby informed that as of Saturday 23rd January 2016, 6:00am the maximum consumer
prices of ULG and Diesel (gasoil) are adjusted as follows:

UGL
Diesel

Current Price
1.674 Naf/liter
1.237 Naf/liter

Price Build up
Effective date
Petrotrin Posted Price
USc/AG

23-Jan-16

23-Jan-16

138

112

ULG
Naf per
liter
0.656

Gasoil
Naf per
liter
0.530

0.063

0.063

Insurance

0.000

0.000

Import Duty

0.290

Liquid throughput fee (THRX)

0.080

0.080

Wholesaler margin

0.230

0.230

Max. wholesale price

1.319

0.903

Turnovertax (5%)

0.066

0.045

Max. wholesale price incl. tax

1.385

0.948

Retailer margin

0.145

0.126

Consumer price

1.530

1.074

Turnovertax (5%)
Max. Consumer price incl.
tax

0.076

0.054

1.606

1.128

ULG

Gasoil

Components
Petrotin Posted Price
Freight

New Price
1.606 Naf/liter
1.128 Naf/liter
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Sint Maarten

TO WHOM ALL CONCERN

Uw nummer:

Uw brief van:

Ons nummer:

Afd: TEZVT/EVT

Onderwerp: Price Decrease for LPG (Cooking Gas)

Philipsburg,

The Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication hereby informs that
effective Monday 22, February 2016 the price of the following products will go into effect as of
6:00am:

PRODUCT
LPG (20LB)
LPG (100LB)
LPG (BULK)

RETAILER PRICE
Naf 18.14 per tank
Naf 99 per tank
Naf 0.97 per lb

Thank you for your cooperation in this matter,

Ingrid-Irania Arrindell
Minister of Tourism, Economic Affairs,
Transport and Telecommunication
Cc: SG TEZVT; EVT

CONSUMER PRICE
21.73 per cylinder
112.96 per cylinder
0.97 per lb
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Ministerie van Toerisme, Economische
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie
Ministry of Tourism, Economic Affairs,
Traffic and Telecommunication
POLICY: MORATORIUM ON BEACH ACTIVITIES

1. PURPOSEis policy establishes
activities

parameters on the issuance of licenses/ permits for beach

2. APPLICATION
This policy applies to all new applications, with the exemption of vending permits for less than 21
days(e.g. special events).
3. GOALS & PRINCIPLES
The Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication (TEATT) believes in the
general interest and preservation of the economic development of the market.
4. POLICY
i.

The Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication within his
authority has seen the need in the general interest to establish a moratorium on the
following beach activities:
a. The renting of chairs & umbrellas
b.The renting of snorkels, floats, mats etc
c. The renting of motorized and non-motorized vehicles or crafts
d.The vending of food & beverages (restaurants are excluded)
e. Braiding services
f. Massage services
g.Any other activity specified by the Minister of TEATT

i.

This moratorium goes into effect on March 8, 2016 and remains in effect until further
notice.

ii.

The moratorium will be in effect for all of the island’s beaches.

iii.

Only vending permits for less than 21 days are exempted from this moratorium (e.g.
special events).

iv.

The moratorium applies to all applicants, each applicant must be informed of this
moratorium. Completed requests (requests that were submitted with all the required
documentation) submitted prior to the implementation of the moratorium will be
processed.

v.

Incomplete requests cannot come into consideration for a license/ permit.

vi.

The department of economic licenses and the control department are responsible for the
monitoring of this moratorium

vii.

.

MINISTER OF TOURISM, ECONOMIC AFFAIRS, TRAFFIC & TELECOMMUNICATION
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Ministerie van Toerisme, Economische
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie
Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and
Telecommunication
PUBLIC ANNOUNCEMENT –MORATORIUM ON BEACH ACTIVITIES

The Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication hereby informs the
general public that within his authority, he has seen the need in the general interest to establish a
moratorium on the following beach activities:
a. The renting of chairs & umbrellas
b. The renting of snorkels, floats, mats etc
c. The renting of motorized and non-motorized vehicles or crafts
d. The vending of food & beverages (restaurants are excluded)
e. Braiding services
f. Massage services
g. Any other activity specified by the Minister of TEATT
i.
ii.
iii.
This moratorium goes into effect on March 8, 2016 and remains in effect until further
notice.
iv.
v.

The moratorium will be in effect for all of the island’s beaches.

vi.

Only vending permits for less than 21 days are exempted from this moratorium (e.g.
special events).

vii.

The moratorium applies to all applicants, each applicant must be informed of this
moratorium. Completed requests (requests that were submitted with all the required
documentation) submitted prior to the implementation of the moratorium will be
processed.

viii.

Incomplete requests cannot come into consideration for a license/ permit.

ix.

The department of economic licenses and the control department are responsible for the
monitoring of this moratorium.

MINISTER OF TOURISM, ECONOMIC AFFAIRS, TRAFFIC AND TELECOMMUNICATION
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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

Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 17e februari
2016 houdende beperkende
maatregelen tegen bepaalde staten,
gebieden, individuele personen,
groepen en organisaties
(Sanctielandsbesluit)
Regeling van de Minister van Justitie
van 15e februari 2016 houdende
wijziging van de Regeling
indicatoren ongebruikelijke
transacties teneinde
overeenkomstig aanbeveling 20 van
de Financial Action Task Force de
eigen verantwoordelijkheid van
melders te vergroten

17 februari 2016

31 maart 2016

15 februari 2016

1 mei 2016

AB 2016, no. 10

AB 2016, no. 12

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

AB 2016, no. 4

Regeling van de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening, Milieu en Infrastructuur
van de 2e februari 2016, tot
vaststelling van parkeerplaats
normering

2 februari 2016

16 maart 2016
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AB 2016, no. 13

Besluit van 2 maart 2016 tot
afkondiging van de Rijkswet van 23
december 2015, houdende regeling
voor Nederland en Sint Maarten tot
het vermijden van dubbele
belasting en het voorkomen van
het ontgaan van belasting met
betrekking tot belastingen naar het
inkomen en een woonplaatsfictie
ter zake van erf-en schenkbelasting
(Belastingregeling Nederland Sint
Maarten

3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Landsverordening Integriteitskamer

21 augustus 2015

AB 2015, no. 18

23 december 2015

14 maart 2016

