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OPROEPING
bij exploot van de
11e zeventiende mei
tweeduizendzeventien
2017,
waarvan
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie
op St.Maarten, heb ik, Mark John Rabess,
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken
bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curacao, Sint Maarten en
Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg, van St. Maarten,
wonende op St. Maarten en kantoorhoudende
aan de W.G. Buncamper Road # 4 unit 1 te
Philipsburg
,
gevolggevend
aan
de
beschikking van 4e april 2017 van de E. A.
Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg , de
naamloze vennootschap SEASIDE HEIGHTS
LIMITED, gevestigd in The Valley op Anguillia
en kantoorhoudend te Amazone Road # 49,
Pointe Pirouette, Lowlands op Sint Maarten
OPGEROEPEN, om op
dinsdag, 19e July
2017, des voormiddags te 08:30 uur te

Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken,
Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving
Soualuiga Road #1 Pond Island, Great Bay
Philipsburg, Sint Maarten
Tel.: 1721 5200086.
Betaling via rekeningnummer: 32480003 (WIB)
o.v.v. Landscourant en uw factuurnummer of bij
Ontvanger.

verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op
St.Maarten om op de vordering van OBAN
COMPANY LIMITED, gedomicilieerd aan de
Welfare Road # 64 te Simpsonbay op Sint
Maarten ten kantore van Fox & Associates en
gemachtigd de advocate mr. S.J. Fox en
Vivian Choenie te antwoorden. AR 28/17
ECHTSCHEIDING
Bij beschikting van het Gerecht in Eerste
Aanleg van St.Maarten,van de 6e zesde april
2017, de echtscheiding uitgesproken tussen
AVON MAY wonende op St. Maarten en JOAN
DALEY, gedaagde,
wonende aan de 23
Worrel Crescent, Kingston 20 op Jamaica,
partijen zijn met elkander gehuwd op 19 juli
1980 te St. Andrew, Jamaica.
De deurwaarder, Mark John Rabess

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 6 juni 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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A AN K O N D I G I N G
AANKONDIGING
Bij exploit van de 11de mei 2017, 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 8ste mei 2017, OPGEROEPEN:
ROLINDA
TOMEKA
THOMAS,
zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten, voor de terechtzitting van: dinsdag
de 29ste augustus 2017, des voor/na
middags te 08.30 uur, ten Raadhuize te
Phillipsburg,
ten
einde
op
de
door:
FOUNDATION TAMARIND APARTMENTS,
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: 67/17
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.

Bij exploit van de 12de mei 2017, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Officier van
Justitie op Sint Maarten, heb ik, Ervin A.
Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht op Sint
Maarten, ten verzoeke van: DAFFYDILLS
HOLDING N.V., gedomicilieerd op Sint
Maarten aan de Kudu Drive # 2 ten kantore
van mr. J.G.
Snow
aan:
STEPHANE
DESMARTEAU, voorheen wonende aan de
Green Star Shell Road # 22
te Dawn Beach, thans zonder bekende woonen of verblijfplaats op Sint Maarten, betekend:
de grosse van een vonnis dd. 5 mei 2017, door
het G.E.A. van Sint Maarten, met bevel om
binnen 48 uur na betekening van
dit vonnis aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell

A AN K O N D I G I N G
A AN K O N D I G I N G
Bij exploit van de 11de mei 2017, 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 8ste mei 2017, OPGEROEPEN:
CHRISTIAN
ROBERT
&
JEANNINE
GUILLEMINE
ELISABETH
ROBERTGARSOU, echtelieden, wonende aan de Rue
de Serpolet 2, Artigues Pres Bordeaux, France,
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten, voor de terechtzitting van: dinsdag
de 29ste augustus 2017, des voor/na
middags te 08.30 uur, ten Raadhuize te
Phillipsburg,
ten
einde
op
de
door:
FOUNDATION TAMARIND APARTMENTS,
gedomicilieerd op Sint Maarten aan de Rhine
Road # 36 ten kantore van de advokaat mr. K.
Huisman, tegen hen ingestelde vordering te
antwoorden.
A.R. No: 72/17
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.

Bij exploit van de 12de mei 2017, 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 8ste mei 2017, OPGEROEPEN:
GABRIEL LOISELLE, zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten, voor de
terechtzitting
van:
dinsdag
de
29ste
augustus 2017, des voor/na middags te
08.30 uur, ten Raadhuize te Phillipsburg, ten
einde op de door: SAFARI RENTALS N.V.,
gedomici- lieerd op Sint Maarten aan de
Welfare Road # 68 ten kantore van de
advokaat mr. L.G.J. Berman, tegen hem
ingestelde vordering te antwoorden.
A.R. No: 70/17
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.
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A AN K O N D I G I N G
A AN K O N D I G I N G
Bij exploit van de
mei 2017, 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 8ste mei 2017, OPGEROEPEN: de
gezamenlijke erfgenamen van NEWYEAR
RICHARDSON, zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten, voor de
terechtzitting
van:
dinsdag
de
29ste
augustus 2017, des voor/na middags te
08.30 uur, ten Raadhuize te Phillipsburg, ten
einde op de door: de gezamenlijke
erfgenamen
van
CYNTHIA
FELICIA
SHARPE, gedomicilieerd op Sint Maarten aan
de Union Road # 120-C ten kantore van dhr.
E.I. Maduro, tegen hen ingestelde vordering te
antwoorden.
A.R. No: 76/17

Bij exploit van de 11de mei 2017, 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 8ste mei 2017, OPGEROEPEN:
de
gezamenlijke
erfgenamen
van
WILLIAM
HENRY
VIOLENES,
zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten, voor de terechtzitting van: dinsdag
de 29ste augustus 2017, des voor/na
middags te 08.30 uur, ten Raadhuize te
Phillipsburg, ten einde op de door: PEDRO
RODRIQUEZ TAPIA, BIENVENIDO RODRIQUEZ TAPIA & JULIANA JONES geb.
RODRIQUEZ TAPIA, gedomicilieerd op Sint
Maarten aan de Union Road # 120-C ten
kantore van dhr. E.I. Maduro, tegen hen
ingestelde vordering te antwoorden.
A.R. No: 77/17

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 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RICHARD,
DEBORAH
voorheen
wonende
te
BEETHOVENWEG 35C, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 april 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WHO CARES
FOUNDATION
voorheen
wonende
te
WELGELEGEN ROAD #35, CAY HILL, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

A AN K O N D I G I N G

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PORIMANO
N.V. DBA "INDRA'S"
C/O GUMBS &
ASSOCIATES
voorheen
wonende
te
FRONTSTREET 99, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 april 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Bij exploit van de 19de mei 2017, 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 8ste mei 2017, OPGEROEPEN: de
gezamenlijke erfgenamen van wijlen
PHILIP UNION, zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten, voor de
terechtzitting
van:
dinsdag
de
29ste
augustus 2017, des voor/na middags te
08.30 uur, ten Raadhuize te Phillipsburg, ten
einde op de door: PAMELA MARIE MILTON,
gedomicilieerd op Sint Maarten in de Orange
Grove Building, ten kantore van de advokaat
mr. R.A. Groeneveldt, tegen hen ingestelde
vordering te antwoorden.
A.R. No: 83/17

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Bij exploit van de 19de mei 2017, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Officier van
Justitie op Sint Maarten, heb ik, Ervin A.
Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht op Sint
Maarten, ten verzoeke van: MILDRED
MARLEN MATHEW & EUNICE ALBERTHA
MATHEW, gedomicilieerd op Sint Maarten aan
de Union Road # 120C ten kantore van dhr.
E.I. Maduro aan: de gezamenlijke erfgenamen
van wijlen ABRAHAM MATHEW, zonder
bekende woon-en of verblijfplaats op Sint
Maarten, betekend: de grosse van een vonnis
dd. 23 augustus 2016, door het G.E.A. van
Sint Maarten, met bevel om binnen twee dagen
na betekening van dit vonnis aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Bij beslag exploot van 11e mei 2017, van de
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de
officier van Justitie op St. Maarten die het
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, is
ten verzoeke van een rechtspersoon naar het
recht van de Verenigde Staten van Amerika
NATIONAL EXCHANGE BANK & TRUST,
kantoorhoudende aan het adres 130 South
Main Street, Fond de Lac in Wisconsin,
gedomicilieerd ten kantore van Brooks &
Associates Attorneys At Law, ten laste van
NORMAN A. MYERS JR. EN MARY LOU L.
MYERS, zonder bekende woon-of verblijfplaats
op Sint Maarten

De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell

BETEKEND: Verzoek Conservatoir Beslag,
beschikking dd. 10e mei 2017.

De deurwaarder, Mark John Rabess

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RICHARD,
DEBORAH
voorheen
wonende
te
BEETHOVENWEG 35C, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 april 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PORIMANO
N.V. DBA "INDRA'S"
C/O GUMBS &
ASSOCIATES
voorheen
wonende
te
FRONTSTREET 99, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 april 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WHO CARES
FOUNDATION
voorheen
wonende
te
WELGELEGEN ROAD #35, CAY HILL, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CABLADO
N.V. voorheen wonende te FRONTSTREET 5
UNIT Q, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 april 2017, 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 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan IBRAHIM,
FADI voorheen wonende te WELGELEGEN
ROAD #4 APT. CAY HILL, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GERMAIN,
MATHILDA
voorheen
wonende
te
ZAGERSGUT ROAD 39, SAUNDERS, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FAITH
SALON DBA DESIGNERS TOUCH voorheen
wonende te BACKSTREET #45 C, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 maart
2011, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PYRAMID
GROUP HOLDING voorheen wonende te LA
PALAPA CENTER UNIT 7, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 januari
207, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SINT
MAARTEN
ATHLETIC
&
HEALTH
FOUNDATION voorheen wonende te ORCHID
ROAD #11, SAUNDERS, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SXM FOOD
FOR LESS N.V. voorheen wonende te
ZAGERSGUT ROAD 43, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 april 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GOLD CHEST
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te
A.TH.
ILLIDGE
ROAD
#14,
LOWER
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 april 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LIBURD,
RAYMOND ALEXANDER voorheen wonende
te SPARROW ROAD 17 APT. F, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 19 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ORELIEN,
CHRISTIANA
voorheen
wonende
te
WELGELEGEN ROAD 33, CAY HILL, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GUITIERREZ
PANIAGUA, ANTONIO voorheen wonende te
ZAGERSGUT ROAD 49, CUL DE SAC, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JUNGE
MANAGEMENT
SOLUTION
voorheen
wonende te AIRPORT ROAD #36-E, CROWN
REALTY, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 19 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan VISION
REAL ESTATE N.V. voorheen wonende te
WELFARE ROAD #64, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 september 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder
der

belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PRO NAILS
N.V. voorheen wonende te UNION ROAD 125
UNIT 1, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 april 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BLUE
BAMBOO N.V. DBA LA CASA-AUT-ACC
CONSULTANCY N.V. voorheen wonende te
UNION ROAD #75, COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.
28 maart
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan P & R
ENTERPRISE voorheen wonende te FRONT
STREET #11, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 april 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ADVANCE
CARIBBEAN (ST. MAARTEN) N.V. voorheen
wonende te FRONTSTREET 5 UNIT 4, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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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 12 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FLYING
GINNYSYACHT SERVICE 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. 11 april 2017,
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 12 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TROPIC
ELECTRONICS N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET SUITE 3 31-B, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 april 2017,
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 12 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WORLD
GIFTS
IMPORTS
B.V.
DBA
LITTLE
SWITZERLAND
voorheen
wonende
te
FRONTSTREET #52, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 maart 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PROCURA
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te
WELFARE ROAD #113-D, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 maart
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan VERI ORO
N.V. voorheen wonende te FRONTSTREET
68A, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 april 2017, 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 12 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TOWN
HOUSE
DEVELOPMENT
FOUNDATION
voorheen wonende te FRONTSTREET 21,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 april 2017, 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 12 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
GREENFIELDS B.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET #5, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 april 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan EL SAHALI
ALI MOHAMED DIRECTOR OF EL SAHALI
COMPANY N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET #7A LOT #39, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 maart
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
TRUSTCOMPANY OF ST. MAARTEN N.V.
C/O MACLAU BUSINESS SERVICE CENTER
SERVICES
voorheen
wonende
te
FRONTSTREET 6 SUITE 2B, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
DEFERENTIAL TRAVEL TOURS N.V. DBA AS
P/A F. RICHARDSON 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. 11 april 2017, 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 12 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PRIVELEGE
COIFFEUR N.V. voorheen wonende te RHINE
ROAD UNIT 3 106, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 april 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TAORMINA
BAR & RESTAURANT N.V. voorheen wonende
te RHINE ROAD CUPE COY 1, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 13 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan UNITED
COLORS OF ST. MAARTEN 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. 10 april 2017,
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 12 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
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 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. 11 april 2017, 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 18 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ONE STOP
PRINTS & DESIGN SHOP N.V. voorheen
wonende te WELFARE ROAD #6, COLE BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
april 2017, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ROLLAN,
ROBIN G. voorheen wonende te P.O.BOX
723, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 april 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TIME
SQUARE
N.V.
voorheen
wonende
te
FRONTSTREET 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. 10
april 2017, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TANOE N.V.
voorheen wonende te FRONTSTREET #42,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10
april 2017, 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 03 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SALGAR
JUICES N.V. voorheen wonende te J.
YRAUSQUIN BOULEVARD 33, POINTE
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 maart 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan 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 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PACIFIC
SCHOONER N.V., LE BLUE PETER voorheen
wonende
te
JUANCHO
URASQUIN
BOULEVARD Z/N, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 31 maart 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TROPICAL
STYLZ
N.V.
voorheen
wonende
te
FRONTSTREET UNIT 4 5, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan VASWANI
TRADING
N.V.
voorheen
wonende
te
FRONTSTREET 118, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 april 2017, 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 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan KENSYCO
CONSTRUCTION COMPANY N.V. voorheen
wonende te QAUIL DOVE DRIVE, POINT
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 31 maart 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan 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 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BALLAST
NEDAM CURACAO B.V. voorheen wonende te
JUANCHO
YRASQUIN
BLVD,
POINT
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 31 maart 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan VAN GIFFEN
ADVOCATEN
DBA
VAN
GIFTEN
ATTORNEYS
AT
LAW/ADVOCATEN
voorheen wonende te FRONTSTREET 6 SUIT
3B,
thans
zonder
bekende
woonof
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 april 2017, 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 03 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
INTELLIGENT SOLUTIONS GROUP SXM
N.V. DBA I.S.G. SXM N.V. voorheen wonende
te JUANCHO YRASQUIN BLVD, POINT
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 31 maart 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BROWN,
ARLENE PAMELA voorheen wonende te BEET
ROAD #1, SOUTH REWARD, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SHORE
SOLUTIONS SXM N.V. voorheen wonende te
WELFARE ROAD 44 UNIT 2E, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan STAN THE
MAN TOURS N.V. voorheen wonende te
NARROW DRIVE 28ORNGE GROVE 28,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
april 2017, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan 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 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan NICA N.V
voorheen wonende te WELL ROAD 49 COLE
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 03 april 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PROCURA
ENTERPRISE N.V. voorheen wonende te
WELFARE ROAD #113-D, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PETROSOL
N.V. DBA SHELL voorheen wonende te
L.B.SCOT ROAD #96, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 april 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SARMIENTO
LESLEIE FELIX GEORGE voorheen wonende
te WELL ROAD 35 COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FAN FAN
OCIDE voorheen wonende te WELL ROAD 40
COLE BAY LAGOON, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 april 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DANCE ST.
MAARTEN N.V. voorheen wonende
te
WELFARE ROAD #69, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 07 april 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LOPEZ
HERNANDEZ,
GUILLERMINA
voorheen
wonende te BUSH ROAD #8A APT.#7B,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 april 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ECOLOTECH
N.V voorheen wonende te WELL ROAD
JOBCO PLAZA COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan EMS REALTY
N.V AS EMS REALTY N.V voorheen wonende
te WELL ROAD 9 C, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 april 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SUNSET
INC. voorheen wonende te WELFARE ROAD
20,
thans
zonder
bekende
woonof
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 21 april 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van de
Ontvanger,
aan
EZ
TECHNOLOGIES
voorheen
wonende
te
WELFARE ROAD 20, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 april 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan L.E.V.E.K
DISTRIBUTION N.V voorheen wonende te
WELFARE ROAD 68 UNIT 312, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JOSHUA
AIRWAYS
N.V
voorheen
wonende
te
AIRPORT ROAD 130, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 maart 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FIDANQUE
GONZALEZ JORGE voorheen wonende te
PARADISE ISLAND ROAD, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 20 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HEBO N.V.
DBA DHR ING RJ BOOMSMA ALBO N.V.
voorheen wonende te BACKSTREET #59,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25
april 2017, 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 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SHARMA
ANILKUMAR
voorheen
wonende
te
PASTORIESTEEG 2 PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 maart
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
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 NISBETH ROAD #41, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 maart
2017, 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 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PRENSASANTANA, 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. 25 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RAMIREZ
ALCANTARA, YOLANDA voorheen wonende
te C.A.CANNEGIETER STREET #62, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 april 2017,
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 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan EASTERN
CARIBBEAN DISCOVERY N.V voorheen
wonende te C.A CANNEGIETER STREET 46,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
maart 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TOPAL N.V
voorheen wonende te GOLDFINCH ROAD 5,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 31
maart 2017, 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 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ITS OK
FASHION
N.V.
voorheen
wonende
te
BACKSTREET 66, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 april 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan VALDEZ,
JUANITA voorheen wonende te BACKSTREET
#81, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 april 2017, 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 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TROPICAL
DELIGHT V.V AS P/A T.D.PRPJECTSB
voorheen wonende te SR.AGNES DRIVE 1
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 maart 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan IGLESIAS
PEDRO RENE voorheen wonende te RHINE
ROAD 7 LOWLANDS, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 maart 2017, 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 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PROVENCE,
ROLAND CARLOS voorheen wonende te
BACKSTREET 16-B, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 april 2017, 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 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan OPAL
BEAUTY
N.V.
voorheen
wonende
te
BACKSTREET #45, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 april 2017, 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 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JOY FROZEN
YOGURT BAR N.V DBA AS JOY voorheen
wonende te RHINE ROAD 1 SHOP 35 MAHO
LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 maart 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BITS AND
PIECES N.V DBA AS BITS AND PIECES N.V
voorheen wonende te RHINE ROAD 15 A,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
maart 2017, 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 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan AQUASKY
N.V. voorheen wonende te BACKSTREET 28,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25
april 2017, 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 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LANG YUN
CHINESE BAR RESTAURANT N.V. voorheen
wonende te BACKSTREET 167, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 april 2017,
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 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WILLIAMS
JESTINA ROSETTA voorheen wonende te
MARACAS DRIVE CAY BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JEAN-LOUIS
ROSE MARTHE voorheen wonende te CAY
BAY ROAD 22, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 04 april 2017, 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 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FLAMINGO
FOOD & BEVERAGE N.V. voorheen wonende
te
AIRPORT
ROAD
UNIT
1
#108
SIMPSONBAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 05 mei 2017, 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 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MAX
MARINE LIMITED N.V. voorheen wonende te
WATERFRONT ROAD 16, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 mei 2017,
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 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MAIKELS
HORSESHOEING N.V voorheen wonende te
TRAY BAY 2 CAY BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 april 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BELLOT
GREGORY voorheen wonende te S QUAMINA
DRIVE 2 A, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 04 april 2017, 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 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
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, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 mei 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RYTAMS
N.V. voorheen wonende te WELFARE ROAD
#113-C, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 mei 2017, 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 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PIERRELOUIS CARNET voorheen wonende te
MARACAS DRIVE 2 CAY BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 april 2017,
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 05 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
RISCHARDSON CLARICE WYOMIE voorheen
wonende
te
WELLINGTON
ROAD
11
COLEBAY LAGOON, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 januari 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PAN ARGUS
B.V. voorheen wonende te AIRPORT ROAD
#34, SIMPSONBAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 mei 2017, 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 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan NICKY'S
BISTRO N.V. DE BOULEVARD DBA DE
BOULEVARD voorheen wonende te AIRPORT
ROAD Z/N, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 05 mei 2017, 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 05 capril 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RICHARD
LEITHON TAMILEY voorheen wonende te
ACCORDIAN ROAD 10, thans
zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 januari
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RABEAU
MARLENE voorheen wonende te GUIRO
ROAD 1, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 januarie 2017, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
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 DIRECTOR OF FIRST BUY
N.V. DBA FIRST BUY voorheen wonende te
WATERFRONT ROAD #6, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 mei 2017,
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 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GRANVIEL,
ELIGIA DBA EL RENCONITO BAR AND
RESTAURANT
voorheen
wonende
te
WATERFRONT 3 APT. 3B, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 mei 2017,
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 25 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RODRIQUES
KARENA NICOLE voorheen wonende te
ELLIS DRIVE 18, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 april 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
KINDERCARE PLAYSCHOOL AND DAYCARE
FOUNDATION
DBA
POWER
PUFF
PLAYSCHOOL voorheen wonende te MIDDLE
REGION ROAD 23, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 april 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SNOWMAN
N.V. DBA TEAM WORK MARINE voorheen
wonende te WELFARE ROAD, COLE BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
mei 2017, 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 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
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,
COLE BAY UNIT 16-3A-B, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 mei 2017,
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 25 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan UNION
WORLD
FOUNDATION,DREAMS
STARS
BAND DBA DREAM STARS BAND voorheen
wonende te ROMEOS DRICE 6 B, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan A & A
TRUCKING
SERVICES
N.V
voorheen
wonende te MIDDLE REGION ROD 6, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JOMANO
ENTERPRISES N.V. DBA FASHION AVENUE
voorheen wonende te A.J.C. BROUWERS
ROAD #1, CUL DE SAC, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan 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 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SOFT TOUCH
N.V. DBA FLIP 'N DONUTS voorheen
wonende te BUSH ROAD Z/N, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BONTIFF
JUSTIN voorheen wonende te MOUNT
REPOSE DRIVE 9 A MIDDLE REGION, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LALANE
SUZAN MICHELINE voorheen wonende te
CASTRIES DRIVE 7 MIDDLE REGION, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BIG TOWN
SUPERMARKET N.V. DBA LI PING CHOR
voorheen wonende te BUSH ROAD Z/N, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FERLINI
N.V. DBA WINDWARD EQUIPMENT AND
APPLIANCE voorheen wonende te BUSH
ROAD Z/N, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 april 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
Casper
Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RODRQUEZBLIJDEN BELKYS M. voorheen wonende te
MIDDLE REGION ROAD 4 APT B, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan AZ TRADE
N.V DBA FOOD EXPRES & S.C.C. voorheen
wonende te WELFARE ROAD 27, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 maart
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PLAZA
EXTRA N.V. DBA SAVE-A-LOT voorheen
wonende te BUSH ROAD #63, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
NATHAJEROMAAL N.V. DBA MY NEW LIFE
BY CAMBRIDGE IN SXM voorheen wonende
te AJC BROUWER ROAD #4 UNIT 2P/K,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25
april 2017, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DOCS AUTO
REPAIR SHOPPE N.V voorheen wonende te
WELFARE ROAD 116, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 maart 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LUHAINA
N.V DBA LUHAINA N.V voorheen wonende te
WELFARE ROD UNIT 312 PUERTA DEL
SOL, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 maart 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN
HANDLING
&
COMMERCE
(SINT
MAARTEN) N.V. voorheen wonende te A.TH.
ILLIDGE ROAD #11, CUL DE SAC, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan 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 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan STICHTING
FUNSERV voorheen wonende te WELFARE
ROAD 26, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 april 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HORIZON
MOTORS
N.V
voorheen
wonende
te
WELFARE ROAD 20, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 maart 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LAGUNA
VIEW
MADECAL
SERVICE
N.V
DBA
LAGUNA VIEW MEDICAL SERVICE N.V
voorheen wonende te WELFARE ROAD 16,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
maart 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CAR CARE
INCORPORATED N.V. voorheen wonende te
A.TH. ILLIDGE ROAD #68, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan P.G.
MANAGEMENT AND CONSULTING N.V.
voorheen wonende te A.TH. ILLIDGE ROAD
#92, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 april 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CAFIN
ULYSSE voorheen wonende te AARON JACOB
ROAD 3, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 maart 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JELA
HOLDINGS N.V voorheen wonende te
WELFARE ROAD UNIT 7 & 8, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ASTRIUM
CONSTRUCTION N.V. voorheen wonende te
A.TH. ILLIDGE ROAD 88, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan AL WAHAH
N.V. voorheen wonende te WALTER J.A.
NISBET ROAD 29A, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 08 mei 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JACOBS
IRMINE SAMANTHA DINAIDA DBA SKY
PUBLISHING & EVENTS voorheen wonende
te AIRPORT ROAD 31, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 maart 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HUSSEIN
MOHAMED
ALS
DIRECTEUR
AANSPAAKELIJK GESTELD PANORAMIC
CAR RENTAL N.V voorheen wonende te
AIRPORT ROAD 108 UNIT 2, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 30 maart
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan KING,
PAULINE ROSE voorheen wonende te
WALTER J.A. NISBET ROAD 69, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 mei 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ROMBLEY,
JULIA voorheen wonende te BRASILIA
ROAD 17, UNION FARM, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ST.
MAARTEN BRANDS INCORPORATED B.V
DBA
ST.MAARTEN
BRANDS
INCORPORATED B.V voorheen wonende te
WELFARE ROAD 88, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 april 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan THE CHASE
MANHATTEN BANK N.A N.V voorheen
wonende te PRICE WATERHOUSE COOPERS,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
april 2017, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan UNITED
FEDERATION
OF
THE
WINDWARD
ANTILLES, UFA DBA UFA voorheen wonende
te A.TH.ILLIDGE ROAD #46-C, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan 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 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BRIGHT
STAR ACADEMY FOUNDATION voorheen
wonende te A.TH. ILLIDGE ROAD #231,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25
april 2017, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JAMANDA
BAR & RESTAURANT N.V voorheen wonende
te
C.A
CANNEGIETER
STREET
50
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 05 april 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HAYGERSU
N.V DBA HAYGERSU N.V voorheen wonende
te
C.A
CANNEGIETER
STREET
46
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 05 april 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
RICHARDSON,
SAMUEL
EMMANUEL
voorheen wonende te BISHOP HILL ROAD
17,
thans
zonder
bekende
woonof
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 april 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ESTEBAN,
MARTIN
voorheen
wonende
te
W.G.
BUNCAMPER ROAD 75, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 mei 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FASHION
CAPITAL N.V voorheen wonende te C.A
CANNEGIETER STREET 46, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PARADISE
SERVER PARK N.V DBA PARADISE SERVER
PARK N.V voorheen wonende te C.A
CANNEGIETER STREET 46, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan EXCLUSIVE
BUSINESS BOOSTERS ENTERPRISES B.V.
voorheen wonende te WALTER NISBETH
ROAD #29, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 08 mei 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan S&H
INDUSTRIES N.V. DBA PROCONTECH
voorheen wonende te WALTER J A NISBETH
ROAD 3, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 08 mei 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PICASSO
ENTERPRISES
N.V
DBA
CLASSIC
ELECTRONICS
&
JEWELRY
voorheen
wonende te FRONT STREET 2, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HUSH HUSH
CAR RENTAL DBA COOCHIE CAR RENTAL
voorheen wonende te AIRPORT ROAD 28,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
maart 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan IAM B.V.
voorheen wonende te AIRPORT ROAD #46,
SIMPSONBAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 08 mei 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DRIVE IN
PIZZA N.V. voorheen wonende te AIRPORT
ROAD 19A, SIMPSONBAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 mei 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan R & J
COSTRUCTION COMPANY N.V voorheen
wonende te PICA SHELL DRIVE 6, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BESSIERS
CHRISTIAN ANDRE voorheen wonende te
OYSTER POND ROAD 1, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 30 maart
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan M.H.
MAINTENANCE SERVICES N.V. voorheen
wonende te AIRPORT ROAD #22 APT. 2,
SIMPSONBAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 08 mei 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BROWN,
KATE voorheen wonende te AMAZONE ROAD
Z/N LOWLANDS, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 08 mei 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan EDWARDS
EVAN MOORE voorheen wonende te UNION
FARM 7, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 04 april 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PATRICK
VEON voorheen wonende te UNION FARM
12,
thans
zonder
bekende
woonof
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 04 april 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
MACDONALD, ALISTAIR JAMES voorheen
wonende te AMAZONE ROAD 1, LOWLANDS,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 08
mei 2017, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LEEWARD
ISLANDS HOLDING N.V. voorheen wonende
te AMAZONE ROAD, LOWLANDS #T-52,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 08
mei 2017, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ROBERTS
ALEXIS SHERWIN voorheen wonende te
UNION FARM ESTATE ROAD 4-C, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ALJA
LAUNDRY N.V voorheen wonende te A.TH.
ILLIDGE ROAD 257, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 maart 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2017, nummer 11

Datum: 26 mei 2017
Pagina

| 45

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DM
ARCHITECTS N.V. voorheen wonende te
AMAZONE ROAD 1, LOWLANDS, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 mei 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BRUCE,
JOYAL voorheen wonende te AMAZONE
ROAD #51, LOWLANDS, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 mei 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MARIANO
DE MJIA ANDREA voorheen wonende te
ILLIDGE ROAD 132, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 maart 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HENG
CHANG 5TRADING N.V voorheen wonende te
SUCKER GARDEN ROAD 129, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ECLIPSE
CAR RENTAL N.V. DBA PARADISE ISLAND
CAR RENTAL voorheen wonende te AIRPORT
ROAD SIMPSONBAY 38, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 mei 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan 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 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HOUSTONGOUDGE,
SYDNEY
GRACE
voorheen
wonende te AMAZONE ROAD 1, LOWLANDS,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 08
mei 2017, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan AROGON
DIEGO FERNANDO voorheen wonende te
FERO CACTUS ROAD 11 THE KEYS, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan EUGENIA
HELEN
voorheen
wonende
te
SUCKERGARDEN ROAD 59-E, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SCOTNEY,
LESLEY
JANE
voorheen
wonende
te
AMAZONE ROAD 10, LOWLANDS, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 mei 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RIPLEY,
RON voorheen wonende te RAINBOW BEACH
CLUB, RHINE ROAD 149, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 mei 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan THE
ANATIDAE FOUNDATION voorheen wonende
te SUCKERGARDEN ROAD 51, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ROMERO
RENILDA
voorheen
wonende
te
SUCKERGARDEN ROAD 32, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WHELEN,
RON voorheen wonende te RAINBOW BEACH
CLUB, RHINE ROAD 149, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 mei 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WILLIAMS,
LAURIE voorheen wonende te RAINBOW
BEACH CLUB, RHINE ROAD 149 UNIT 207,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
mei 2017, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan NO LIMIT
SOLUTIONS
N.V
DBA
NO
LIMIT
SOLUTIONS N.V voorheen wonende te
SUCKERGARDEN ROAD 78, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HOOKIERSMITH VERNIA P voorheen wonende te
UNION FARM 15, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 april 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SABRA N.V.
voorheen wonende te RAINBOW BEACH
CLUB, RHINE ROAD, CUPECOY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 mei 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan OH, HANNA
voorheen wonende te RAINBOW BEACH
CLUB RHINE ROAD 149 UNIT 47S, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 mei 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TEC
INTERNATIONAL
N.V
DBA
voorheen
wonende te WELGELEGEN ROAD 23, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HEALING
HANDS MASSAGE SERVICES N.V voorheen
wonende te INNER CIRCLE 20 H, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 maart
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CRAWFORD,
THOMAS voorheen wonende te RAINBOW
BEACH CLUB RESORT, RHINE ROAD 149,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
mei 2017, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WILLIAMS,
JILL voorheen wonende te RAINBOW BEACH
CLUB RHINE ROAD 149 UNIT 24-S, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 mei 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan POCO LOCO
SINT. MAARTEN N.V voorheen wonende te
MARYS FANCY LOT 14, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MANEK
KARUNA DBA INTERNATIONAL TRAVEL
VACATION CLUB voorheen wonende te
JUANCHO YRASQUIN BLVD UNIT 9 & 10,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
maart 2017, 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 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LENA,
RAYMOND voorheen wonende te RAINBOW
BEACH CLUB RHINE ROAD UNIT 23-S,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
mei 2017, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan Z-ROCKY
N.V. DBA Z-ROCK FITNESS voorheen
wonende te RAINBOW BEACH CLUB UNIT
#44 CUPECOY RHINE ROAD 149, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 mei 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TRIBES
ACTIVITIES DESK N.V voorheen wonende te
JUANCHO YRASQUIN BLVD 2 A, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 30 maart
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MOREILHON
& CARPIO MANAGEMENT N.V voorheen
wonende te JUANCHO YRASQUIN BLVD 11,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
maart 2017, 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 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LA MARCA,
GIUSEPPE voorheen wonende te RAINBOW
BEACH CLUB RESORT HOTEL UNIT TS2,
RHINE ROAD 149, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 mei 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
GERSTENBERGER, STEVE voorheen wonende
te RAINBOW BEACH CLUB RHINE ROAD
149 UNIT 4, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 05 mei 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
MAGNASTREAM
DBA
MANASTREAM
voorheen wonende te JUANCHO YRASQUIN
11,
thans
zonder
bekende
woonof
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 maart 2017, 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 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan R.L.
CONSULTING OFFSHORE B.V voorheen
wonende te JUAQNCHO YRASQUIN BLVD 6,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
maart 2017, 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 08 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
FERRAZZANO, ELAINE voorheen wonende te
RAINBOW BEACH CLUB UNIT 12 S RHINE
ROAD 149, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 05 mei 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 mei 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint
Maarten,
heb
ik,
David
Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN
EXPRESS GOURMET COFFEES & PASTRIES
N.V. C/O WESTENED MANAGEMENT N.V.
voorheen wonende te WATERFRONT ROAD
#16, COLE BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 13 april 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan AMANI
STYLES N.V DBA AMANI STYLES voorheen
wonende te JUANCHO YRASQUIN BLVD 22,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
maart 2017, 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 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SOUALIGA
DESTINATIONS
N.V
DBA
SOUALIGA
DESTINATION
voorheen
wonende
te
JUANCHO YRASQUIN BOULEVARD, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 30 maart
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 mei 2017,
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 VALOR
IMPORTS
N.V.
voorheen
wonende
te
CANNEGIETER DRIVE #29, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 mei 2017,
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 PREMDEEP
ENTERPRISES N.V. DBA ELEGANT voorheen
wonende
te
BACK
STREET
#17-A,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 03 mei 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan NAVAWA
N.V
voorheen
wonende
te
JUANCHO
YRASQUUIN BOULEVARD 26, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 30 maart
2017, 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 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BOOXT
CARAIBES
N.V
voorheen
wonende
te
JUNCHO YRASQUIN BOULVARD 26, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 30 maart
2017, 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 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FLEURY
BRELHOMME voorheen wonende te AARON
JACOBS DR Z/N CAY BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.
28 maart
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan THE NENE
BEAUTY SALON N.V. voorheen wonende te
AARON JACOBS DR Z/N CAY BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.
28 maart
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TOMCOS
CARIBBEAN B.V voorheen wonende te
JUANCHO YRASQUIN BLVD 26, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 30 maart
2017, 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 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan VAWANA
N.V
voorheen
wonende
te
JUANCHO
YRASQUIN BLVD 26, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 maart 2017, 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 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BOANSHE
N.V.ROMAC REALTY & BOMAR BUILDING
MA voorheen wonende te SIMPSON BAY
ROAD 112, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 maart 2017, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan 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 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BUCHANAN
BRIAN W. voorheen wonende te WHITE
SAND ROAD 13, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 maart 2017, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BODY JET
XTREME ST. MAARTEN N.V DBA BODY
JETXTREME ST.MAARTEN voorheen wonende
te JUANMCHO YRASQUIN BOULEVARD 26,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
maart 2017, 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 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan OPTA
RETAIL CONCEPTS N.V DBA ARUBA ALOE
voorheen wonende te JUANCHO YRASQUIN
BOULEVARD 16, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 maart 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HD SXM N.V.
AS HD SXM N.V voorheen wonende te
AIRPORT ROAD 11 SIMPSON BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.
30 maart
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan EL JEFE
CHARTERS LLC voorheen wonende te
AIRPORT ROAD 46 SIMPSON BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.
29 maart
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TREASURE
SEEKER A PIRATES PLA DBA TREASURE
SEEKER A PIRATES PLA voorheen wonende
te JUANCHO YRASQUIN BLVD POINT
BLANCHE 22 H, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 maart 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan 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 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O’Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SANTANA
SANTA BRIGIDA voorheen wonende te ,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
april 2017, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DANAUDIT
N.V. AS DANAUDIT N,V voorheen wonende
te WELFARE ROAD UNIT 312, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan 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 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan A.B.F.N.V.
voorheen wonende te WELFARE ROAD UNIT
312, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 03 april 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O’Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan POEKYNANA N.V voorheen wonende te MADELEINS
DRIVE 30 COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 april 2017, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 april 2017,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
PANTOPHLET ISEAHA MAURICIO voorheen
wonende te ZAGERGUT ROAD 49, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 april 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 05 april
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan DES
LIQOUR STORE N.V. DES LIQOUR
STORE
N.V
voorheen
wonende
te
WELFARE ROAD UNIT 312, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
03 april 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 06 april
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
EUTUXIA N.V voorheen wonende te
YOGESH BLDG AJC BROWERS ROAD 1,
thans
zonder
bekende
woonof
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 03 april 2017, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 06 april
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan GOLD
CHEST ENTERPRISES N.V DBA GOLD
CHEST
ENTEPRISES
N.V
voorheen
wonende te A. TH ILLIDGE ROAD 14,
thans
zonder
bekende
woonof
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 04 april 2017, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 06 april
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
W.E.S.T.C.O.N
ENTERPRISES
N.V
W.E.S.T.C.O.N.
ENTERPRISES
N.V
voorheen wonende te MILDRUM ROAD
55, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 05 april 2017, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Bij exploot dd. 22 mei 2017, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Solange M. APON,
deurwaarder op St. Maarten, alhier, ten
verzoeke van Magma Architecture N.V.,
gevestigd op St. Maarten, gedomicilieerd
ten kantore van de gemachtigde, mr.
Dymphne Bossers aan Oracle Holding &
Development N.V, zonder bekend adres
op St. Maarten, BETEKEND een grosse van
een VONNIS (AR 89/2013) van het Gerecht
in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten,
van 9 september 2014, met het bevel om
binnen twee (2) dagen na betekening van
gemeld vonnis aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder S.M. APON

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking gewezen op 10 april 2017,
door de E.A. heer Rechter bij het Gerecht in
Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten,
tussen, Marilyn Margaret Thomas en
Abdoul Vakhab Sarani Barro, is
uitgesproken de echtscheiding tussen
partijen voornoemd.(E 57/16)

De deurwaarder,
S.M. APON
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Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

March 2017
(millions of NAf.)

Assets

Claims on nonresidents
Gold
Official reserves
Other
Domestic assets

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

Claims on deposit money banks
Current account balances

Claims on other sectors
Other assets

Difference
compared to
31-Mar-17 28-Feb-17

3,559.7
936.8
2,612.1
10.8

-28.2
-8.1
-20.1
0.0

573.1

31.6

Liabilities

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

457.6
457.6

2.4
2.4

2,814.5

8.4

Currency in circulation

472.6

15.7

282.4
200.3
16.4
65.3
0.4

-2.9
2.8
-5.7
0.0
0.0

1,931.3
532.6
227.4
1,171.3

-3.6
-32.2
0.0
28.6

128.2
67.5
60.7

-0.9
-1.1
0.2

860.6

-7.5

Domestic liabilities

0.0
0.0
0.0
0.0

-0.3
-0.3
0.0
0.0

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

91.1
91.1

41.9
41.9

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

482.0
482.0

-10.0
-10.0

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

Total assets

4,132.7

3.4

Difference
compared to
31-Mar-17 28-Feb-17

Total liabilities

4,132.7

3.4

During the month of March 2017, the Bank maintained the reserve requirement at 18.00%.
Nevertheless, the amount of required reserves increased by NAf.28.6 million due to the higher
base amount1 upon which it is calculated. Furthermore, on the bi-weekly auctions of certificates
of deposit (CDs), the Bank aimed only at the refinancing of maturing CDs. Consequently, the
amount of outstanding CDs remained the same.
Base money2 decreased by NAf.16.5 million due to a decrease in the current account balances
of the commercial banks (NAf.32.2 million), mitigated by a rise in the currency in circulation
(NAf.15.7 million). The decline in the current account balances was caused by, among other
things, the increase in the required reserves and the net purchase of foreign exchange at the
Bank. The net purchase of foreign exchange also explains the decline of NAf.20.1 million in the
item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet. In addition, the Bank provided
short-term liquidity to the commercial banks during the month of March 2017, reflected by an
increase in the item “Claims on deposit money banks” by NAf.41.9 million.

The item “Claims on other sectors” dropped by NAf.10.0 million due to, among other things,
principal and interest payments by Sint Maarten Harbour N.V. and Integrated Utility Holding
N.V. on debt securities held by the Bank. Furthermore, the claims of the Bank on the
commercial banks dropped because they were charged for license fee.

1
2

The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits.
The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank.
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The net position of the governments with the Bank worsened by NAf.2.9 million caused by a
decline in the deposits of the government of Sint Maarten (NAf.5.7 million), mitigated by an
increase in the deposits of the government of Curaçao (NAf.2.8 million). The deposits of the
government of Sint Maarten dropped as a result of transfers towards third party accounts at the
commercial banks. Meanwhile, the deposits of the government of Curaçao increased slightly due
mainly to the transfer of license fee by the Bank.
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.8.1 million as
a result of the lower market value at the balance sheet date compared to the end of February
2017. The decline in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet
was related to the drop in the market value of gold.

Willemstad, May 3, 2017
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
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Public announcement
The following permits have been issued by the Minister of V.R.O.M.I. as per description activity.
Building
permit
no.

Location

Parcel
Number

Description
building
activities.

Date Issued

32/17

White Oak Tree Drive
#13, Cole Bay

281/2014

Residential

12-Apr-17

3/17

Castle Cove Road #6,
Billy Folly, Cole Bay

394/1987
10/2015

Boundary Wall

13-Apr-17

086/2003

Residential

18-Apr-17

162/2016
163/2016

Residential

20-Apr-17

217/2007

Residential

21-Apr-17

7/1985
8/1985

Residential

21-Apr-17

84/2010

Residential

24-Apr-17

135/2013

Residential

24-Apr-17

83/2010

Residential

24-Apr-17

77/1985

Residential

25-Apr-17

208/16
221/16

231/16

175/16
20/17

217/16

18/17
183/16

Guitar Drive #22, Cole
Bay
Rose Apple Drive #5,
Retreat Estate, Cul de
Sac
Golden Grove Estate
Road #1, Belvedere,
Lower Prince's Quarter
Queen Palm Drive #8,
Orange Grove, Cole
Bay
La Blanquilla Road #7,
Bishop Hill, Lower
Prince's Quarter
Carved Scallop Road
#1, Oyster Pond,
Upper Prince's Quarter
La Blanquilla Road #1,
Bishop Hill, Lower
Prince's Quarter
Gladiola Road #34,
Mary's Fancy, Cul De
sac

233/16

Green Star Shell Road
#19, Oyster Pond,
Upper Prince's Quarter

339/1994

Residential

3-May-17

188/16

Mongoose Road #2,
Cayhill, Little Bay

149/2009

Residential

3-May-17

234/16

Richmond Drive #4,
Cole Bay

237/1992

Residential

8-May-17

86/1988

Residential

9-May-17

168/2011

Residential

9-May-17

157/1974

Residential

9-May-17

56/16

204/16
197/16

Gullen Road #6, Point
Blanche, Upper
Prince's Quarter
Valley Estate Road
#35, Ebenezer Estate,
Cul de Sac
Amaryllis Road #22,
Mary's Fancy, Cul de
Sac
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229/16

Frontstreet #165,
Philipsburg, Great Bay

18/1965

Residential

10-May-17

207/16

Silver Maple Tree Drive
#3, Cole Bay

206/2014

Residential

11-May-17

162/16

Lottery Estate Road,
Belvedere, Lower
Prince's Quarter

316/2007

Residential

12-May-17

176/16

Emerald Merit Road
#6C, Oyster Pond,
Upper Prince's Quarter

361/2006

Commercial

15-May-17

158/16

Zagersut Road #26,
Cul De Sac

71/1954

Residential

17-May-17

248/16

Billy Folly Road #1,
Billy Folly, Cole Bay
Ficus Elastica Drive
#18, Indigo Bay, Cole
Bay

222/1978

Road Sign

19-May-17

153/2011

Residential

19-May-17

27/1978

Public Function

22-May-17

216/16
200/16

Grapefruit Drive #25,
St. Peters, Cul De Sac

The issued permits may be viewed at the Department of Permit, at the Ministry of V.R.O.M.I.
In accordance with the Ordinance on Administrative Appeal Proceedings (LAR, A.B. 2010, GT
no. 1 and A.B. 2010, GT no. 30), those affected by this decision may appeal this decision at
the Court of First Instance St. Maarten within six (6) weeks AFTER THE PUBLICATION DATE.

