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Aankondiging

AANKONDIGING
In verband met de officiële feestdag op donderdag 26 mei 2022 en dat op vrijdag 27 mei 2022 de
overheid geen diensten verleent wordt de Landscourant op woensdag 25 mei 2022 om 12.00 uur pm
uitgegeven.

Inzendingen voor deze uitgave kunnen op dinsdag 24 mei 2022 uiterlijk om 12.00 uur pm voor
publicatie worden ingediend. Dit kan per email: wjz.bekendmaking@gobiernu.cw

Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Met vriendelijke groet,
Mevr. mr. Jennifer Pawirodihardjo-Fer
Directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Algemene Zaken
Fort Amsterdam 4 – 1 (Noordvleugel), Willemstad Curaçao
T (+ 599 9) 463 0201
W wjz.gobiernu.cw
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Aankondiging

AANKONDIGING
Bij exploit d.d. 12de mei 2022 waarvan afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van
Justitie van Curacao, heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke
zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van
Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op
Curacao en kantoorhoudende aan de Dr. M.J.Hugenholtzweg no. 61, gevolggevende aan de
beschikking van de E.A.Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 9de mei
2022, aan WINIA CATALINA NEUMAN, zonder bekende woon-of verblijfplaats hier te lande of
daarbuiten, O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van maandag, de 22ste augustus 2022,
des voormiddags om 09.30 uur ten Stadhuize aan het Wihelminaplein no. 4 alhier, teneinde de
door de naamloze vennootschap ISLAND FINANCE N.V. tegen haar ingestelde vordering te
antwoorden.
De deurwaarder voornoemd,
C.L.Villanueva.
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Aankondiging
AANKONDIGING

Bij exploot van 10 mei 2022 waarvan afschriften dezes zijn overgegeven aan de ambtenaar van het
openbaar ministerie bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, heb ik Shurenda Rosa de Lima
Muzo, deurwaarder der belastingen te Curaçao, ten verzoeke van de Ontvanger van Curaçao,
kantoorhoudende te Piscadera z/n, in deze domicilie kiezende te mijne kantore te Regentesselaan
z/n te Willemstad Curaçao, met verwijzing, naar Landverordening Dwanginvordering van 31
december 1942 en artikel 5 lid 7 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Curaçao,
BETEKEND

aan Teverron Ltd AVV voorheen gevestigd te Curaçao aan de Abraham de Veerstraat 4 thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen of buiten Curaçao, een op 28 maart 2022
uitgevaardigd dwangschrift om binnen twee dagen te betalen, waarvan bij gebreke zal worden
overgaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn/haar roerende en onroerende zaken volgens de
wet.
De deurwaarder voornoemd,
Shurenda Rosa de Lima Muzo
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Aankondiging
Het bestuur van Infifon II Netherlands Antilles N.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te
Curaçao onder nummer 79636 (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende
te Pareraweg 45, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het
recht van Spanje, overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.
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Aankondiging

Kostoloze Procedure
AANKONDIGING
Bij exploot van
–13— mei 2022 waarvan afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb
ik, PATRICK ELOGIO KIRINDONGO, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao, wonende op Curaçao en
kantoorhoudende aan de Winston Churchillweg No. 72-L, heb ik, op verzoek van Marleny
BARBOSA BARRERA, requirante, wonende te Curaçao, domicilie kiezende aan de Tampajaweg
No. 1, ten kantore van de advokate mr. M. Fowler-Davelaar, wie als gemachtigde optreedt,
krachtens executoriale titel executoriaal ten laste van Thomas Franciscus JANGA, gerequireerde,
laatstelijk gewoond hebbende te Curaçao aan de Kaya Modoc No. 44, thans zonder bekende
woonplaats en/of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten, BETEKEND: een proces-verbaal d.d. 13de
mei 2022, opgemaakt door mij deurwaarder, waaruit blijkt dat ten verzoeke van requirant(e) en ten
laste van gerequireerde(n), uit kracht van voormeld executoriale titel executoriaal derdenbeslag is
gelegd onder de naamloze vennootschap ENNIA Caribe Leven N.V., gevestigd en
kantoorhoudende te Curaçao aan de John B. Gorsiraweg No. 6, zulks ter verzekering en om betaling
te verkrijgen van de in voormeld proces-verbaal vermelde bedragen;
De deurwaarder voornoemd,
P.E. Kirindongo
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Aankondiging

AANKONDIGING
Bij exploit d.d. 17de mei 2022, waarvan afschriften zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van
Justitie van Curacao, heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke
zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van
Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op
Curacao en kantoorhoudende aan de Dr. M.J.Hugenholtzweg no. 61, ten verzoeke van de
naamloze vennootschap PSB BANK N.V., gevestigd op Curacao,
en Mr.
I.W.R.NAALDIJK, wonende op Curacao, aan RAJIV JEREMIAS JOUBERT en RUTHSELLA
NICOLASA MERSELINA, zonder bekende woon-of verblijfplaats op Curacao of daarbuiten,
betekend copie van een afschrift ener notariele akte op 30 november 2012 en een copie van de
veilingsvoorwaarden d.d. 11 september 2017, met bevel om binnen twee(2)dagen na heden aan de
inhoud van voormelde akte te voldoen, tevens aangezegd dat bij niet voldoening aan dit bevel, zal
de onroerende zaak aan de Kaya Seru Costa no. 30, op donderdag, 30 juni 2022, des
voormiddags om 10.00 uur of op enig ander later door requirante/rechter te bepalen tijdstip
ten kantore van de notaris Mr. I.W.R.Naaldijk of diens waarnemer aan de Kaya
W.F.G.(Jombi)Mensing no. 32 op Curacao, in het openbaar wordt verkocht.
De deurwaarder voornoemd,
C.L.Villanueva.
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Aankondiging

AANKONDIGING
Bij exploit van IGMAR GENARO MARTINA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende in Curaçao en
kantoorhoudende aan het Pietermaaiplein No. 15, van de 18de mei 2022 waarvan een afschrift is
gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg, van Curaçao, die het
oorspronkelijke voor “GEZIEN” heeft getekend, is ten verzoeke van DE MINISTER van VERKEER,
VERVOER & RUIMTELIJKE PLANNING, gevestigd en kantoorhoudende in Curaçao, te dezer zake
domicilie kiezende te zijne kantore in de WTC-Building IBC.II.C-D aan de heren ALEXANDER
DARON SILVERMAN en ANDREW DAVID SILVERMAN, beiden zonder bekend adres binnen noch
buiten Curaçao, B E T E K E N D een Ministriële Beschikking gedateerd 29 april 2022 (zaaknummer
2022/010187), houdende onder meer in opzegging van het daarin vermeld erfpachtperceel.
De deurwaarder voornoemd,
I.G.Martina.
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Aankondiging

FAILLISSEMENT
Bij vonnis van 16 mei 2022 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao werd in staat van
faillissement verklaard:
de naamloze vennootschap Caribbean Travel Network N.V.
met benoeming van mr. O. Nijhuis tot Rechter-commissaris en aanstelling van ondergetekende tot
curator. Crediteuren kunnen hun vorderingen gestaafd met bewijsstukken bij de curator indienen.
mr. E.R. van Arkel – curator
Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten
Nijmegenstraat 41
Tel.: 461-1880
Fax: 461-1979
e-mail: vanarkel@al-advocaten.com
www.al-advocaten.com
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Aankondiging
AANKONDIGING

Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder van de 17de mei 2022, waarvan afschrift is gelaten
aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, die het
oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van
de naamloze
vennootschap RBC ROYAL BANK N.V., voorheen genaamd RBTT BANK N.V., gevestigd en
kantoorhoudende op Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Mercuriusstraat
no. 15, ten kantore van notaris mr. M.F. Hu-A-Ng, aan de heer PEDRO HUERTAS SERADILLA,
zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande of in het buitenland, AANGEZEGD, dat op
donderdag, 30 juni 2022, des voormiddags om of omstreeks 10.00 uur, ten overstaan van mr. M.F.
Hu-A-Ng, of diens waarnemer, conform notariele akte, verleden op 19 februari 2008, over zal gaan
tot de openbare verkoop van de in voormeld exploit gemelde onroerende goederen, een en ander
als in bedoeld exploit nader omschreven;
De deurwaarder,
R.A. RAMAZAN.
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Liquidatie
De vereffenaar van de naamloze vennootschap Yamil N.V. in liquidatie, statutair gevestigd te
Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de
slotverantwoording als bedoeld in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de
uitkering van het vermogen van de Vennootschap, voor een ieder ter inzage ligt ten kantore van de
Vennootschap en ten kantore van het handelsregister te Curaçao en dat de vereffening van de
Vennootschap met ingang van 20 mei 2022 is geëindigd.
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Liquidatie
Global Digital Marketing N.V.
(in liquidatie)
Bangarang S.R.L. in haar hoedanigheid van vereffenaar van Global Digital Marketing N.V. (in
liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met haar vestigingsadres te Penstraat 254 Unit 19,
Curaçao en ingeschreven in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel &
Nijverheid onder nummer 154682 (de “Vennootschap”; Bangarang S.R.L. in haar hoedanigheid van
vereffenaar van de Vennootschap: de “Vereffenaar”),
geeft hierbij de verklaring als bedoeld in artikel 2:31 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek en maakt deze
verklaring hierbij bekend op de voorgeschreven wijze.
Geen bekende baten en slotverantwoording
De Vereffenaar verklaart en maakt bekend dat de Vereffenaar heeft vastgesteld dat er geen aan de
Vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. De Vereffenaar heeft een slotverantwoording
opgesteld als bedoeld in artikel 2:31 lid 8 Burgerlijk Wetboek die ter inzage is gelegd ten kantore van
het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel & Nijverheid en op het adres waar de
Vennootschap kantoor hield. Per de datum van deze verklaring en bekendmaking is de vereffening
geëindigd, is de Vennootschap als rechtspersoon opgehouden te bestaan en is de Vereffenaar
afgetreden als vereffenaar van de Vennootschap.
De Vereffenaar
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Liquidatie
Marad Investments C.V. gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “CV”) geeft
te kennen dat de CV op 10 mei 2022 is ontbonden.
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Liquidatie
Stichting Administratiekantoor Santander, gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan
9, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 10 mei 2022 is ontbonden.
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Liquidatie
Stichting Florestan gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Stichting”) geeft
te kennen dat de Stichting op 10 mei 2022 is ontbonden.
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Onder curatele stelling
ONDERCURATELESTELLING
Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao heeft bij de beschikkingen van 5 mei 2022 en 9 mei 2022
de heer Victor Antonio Copra, geboren te Curaçao op 16 december 1927 onder curatele gesteld,
met benoeming van mevrouw mr. drs. L.L.A. Davelaar-Franklin, als curator.
Davelaar Legal Consultancy B.V.
Cher Asile 372
Curaçao
tel.: 599 9 4610277
Email: davelaar@davelaarlegal.com
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