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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 19 augustus 2019 van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is de
echtscheiding uitgesproken tussen:
ADRIANA
ELIZABETH
GONZALEZ
JIMENEZ en
ALEJANDRO DUQUE, beiden wonende in
Aruba.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
ONDERCURATELESTELLING
Krachtens beschikking van 10 september
2019
behorend
bij
EJ
nummer
AUA201803571 van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba is Daniel Albert Arends
geboren op 24 juni 1981 in Aruba onder curatele gesteld en benoemt over de onder curatele gestelde tot curatrice zijn moeder Lidia
Maria Ruiz wonende in Aruba.
De advocaat,
N.S. Gravenstijn
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ONDERCURATELESTELLING
Krachtens beschikking van 17 september
2019 behorend bij EJ nr. AUA201901302 van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is
mevrouw Florenia Sabina Erasmus wed. van
Johnson geboren op 27 oktober 1940 in Aruba onder curatele gesteld en als curatrice aangewezen haar zoon Michael Andrew Holm
Johnson.
De advocaat,
mr. M.H.J. Kock
OPROEPING

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
-

-

Yelitza
del
Carmen
BRICEÑO
PERDOMO, zonder bekende woon- of
verblijfplaats en
Maria DE LA CRUZ SEVERICHE
OTERO, wonende in Colombia,

om op 21 januari 2020 om 08:45 uur, voor de
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, teneinde te worden gehoord in
verband met een door de heer Jacob Marten
Stoppels ingediend verzoek inzake nietig verklaring huwelijk (AUA201903137 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
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OPROEPING
OPROEPING

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:

-

-

RAS, Laureen Sinead Ninibet en
CROES, Jean-Carlo Maximo Valentino,
beiden zonder bekende woon- en/of verblijfplaats,

om op dinsdag 19 november 2019 om 10:45
uur voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door de
DIRECTIE VOOGDIJRAAD ingediend
voogdijzakenverzoek (AUA201903204 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever

om op 7 januari 2020 om 08:45 uur voor de
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, teneinde te worden gehoord in
verband met een door Suhaila Marla Stephani
Reyes ingediend verzoek alimentatie t.b.v. de
minderjarigen (AUA201903251 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:

OPROEPING

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
-

Michael Leonardo CARTY, zonder bekende woon- of verblijfplaats,

LEER, Giorino Gisberto, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats,

om op dinsdag 21 januari 2020 om 08:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
GEERMAN, Lourdes Catharina e.a. ingediend verzoek m.b.t. rechtsvermoeden van
overlijden (AUA201903178 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever

-

Deepak SHARMA, zonder
woon- of verblijfplaats,

bekende

om op 7 januari 2020 om 08:45 uur voor de
rechter in het Gerechtsgebouw in Aruba te
verschijnen, teneinde te worden gehoord in
verband met een door Het Openbaar Ministerie ingediend verzoek inzake verbetering van
de geboorteakte t.n.v. Geynar F.G. Danje
(AUA201902372 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever
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OPROEPING
OPROEPING

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:

-

-

RÖMER, Ciro José Dominico, zonder
bekende woon- en/of verblijfplaats,

ARIAS, Luis Eduardo, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats

om op dinsdag 7 januari 2020 om 08:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
ROSARIO, Erick Martinus Laurencio ingediend verzoek voor levering van registergoeden (AUA201903325 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever

om op dinsdag 7 januari 2020 om 09:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
KOOLMAN, Gilberta Alberta ingediend verzoek omtrent wijziging ouderlijk gezag over
de minderjarigen (AUA201903339 EJ).
De griffier,
E.E. de Weever

OPROEPING

LIQUIDATIE
CPL CONSTRUCTION &
REMODELING N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 30 september 2019 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per dezelfde datum.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Wielka Patricia Vasquez Zurita
Boegoeroei 36 Q

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
-

PRECAIDO GONZALEZ, Luis Fernando, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats,

om op dinsdag 7 januari 2020 om 08:45 uur
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
GEERMAN, Daniel ingediend verzoek tot
benoeming bewindvoerder (AUA201903355
EJ).
De griffier,
E.E. de Weever

LIQUIDATIE
ARUBA AIG INSURANCE N.V.
(in liquidatie)
Ter voldoening aan art. 147 van het Wetboek
van Koophandel van Aruba (WvK) zijn de
rekening en verantwoording en het plan van
uitkering op 3 oktober 2019 ter inzage neergelegd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba en ten kantore van de vereffenaar.
De vereffenaar,
mr. P.R.C. Brown
Caya Dr. J.E.M. Arends 12
Aruba
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LIQUIDATIE
MEDINA AVIATION A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en deze is op 15 juli 2019 in
het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36
Oranjestad, Aruba
VERKOOP VAN AANDELEN
De directie van R & M Professional Pest
Control N.V. (“de Vennootschap”) deelt hierbij mede dat P.G. Associates Inc., zijnde een
aandeelhouder van 165 aandelen in het kapitaal van de Vennootschap genummerd 236 tot
en met 400, bij aangetekend schrijven voornemens is haar aandelen te verkopen. In
overeenstemming met de blokkeringsregeling
opgenomen in de statuten van de Vennootschap roept de directie iedere aandeelhouder
van de Vennootschap op, die één of meer van
de aangeboden aandelen wenst te kopen, om
binnen dertig (30) werkdagen vanaf de datum
van deze publicatie, aan de directie te berichten of deze een of meer aandelen wenst te kopen en zo ja, of de aandeelhouder wenst dat
de waarde van deze aandelen zal worden geschat.
De directie,
Randolph Anthony Wever

AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van artikel 14 van de
Landsverordening vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (AB 2008 no. 62)
Oprichtingen
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid, bij akte ten overstaan van
haar verleden, zijn opgericht:
QUICK BITE KITCHEN V.B.A., gevestigd
in Aruba, bij akte van 2 oktober 2019; verklaring van geen bezwaar van 26 september
2019, nr. 2628/V.B.A.
MAHE HYDRAULICS V.B.A., gevestigd in
Aruba, bij akte van 3 oktober 2019; verklaring van geen bezwaar van 26 september
2019, nr. 2632/V.B.A.
LANGENDRANK CORPORATION V.B.A.,
gevestigd in Aruba, bij akte van 3 oktober
2019; verklaring van geen bezwaar van 26
september 2019, nr. 2627/V.B.A.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema
AANBIEDING
STATUTENWIJZIGING
Mededelingen op grond van artikel 14 van de
Landsverordening vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (AB 2008 no. 62)
Statutenwijziging
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
statuten van de navolgende vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, bij akte ten overstaan van hem verleden, zijn gewijzigd:
A.R. ALBERTO RAFAEL ESTHETIC
CENTER V.B.A., gewijzigd op 1 oktober
2019.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema
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AANBIEDING STATUTENWIJZIGINGEN
Mededelingen op grond van de artikelen 39
en 98 van het Wetboek van Koophandel van
Aruba
Statutenwijzigingen
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
statuten van de navolgende naamloze vennootschap, bij akte ten overstaan van haar
verleden, zijn gewijzigd:
SAST HORECA N.V. gewijzigd bij akte van
2 oktober 2019, verklaring van geen bezwaar
van 20 september 2019, nr. 13916/N.V.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van de ondergetekende, deurwaarder, van 25 september 2019, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
de naamloze vennootschap ARUBA BANK
N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri nr. 12 in Aruba,
AAN: TOM van BOXEL, laatst bekend adres
Babijn nr 21-M in Aruba, thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of
elders,
BETEKEND:
een brief opdat hij van een en ander niet onkundig zoude zijn en opdat hij van een en ander tijdig en legaal kennis drage;
De deurwaarder,
M.M.C. Croes

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Bernard R. Roos, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, van 23 september 2019
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is ten
verzoeke van de naamloze vennootschap
Aruba Bank N.V., gevestigd en kantoorhoudende in Aruba,
AANGEZEGD:
sub 1 VICTOR MANUEL JULIAO TORAL
en sub 2 JACQUELINE XIOMARA WONG,
beiden zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders, dat op donderdag,
31 oktober 2019 des voormiddags om 11:00
uur, in het openbaar zal worden verkocht het
in opgemeld exploot vermeld onroerend
goed, welk hierbij kortheidshalve wordt verwezen;
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Bernard R. Roos, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, van 23 september 2019
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is ten
verzoeke van de naamloze vennootschap
Aruba Bank N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Aruba,
AANGEZEGD:
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sub 1 STEFAN FRANCISCUS BECKER en
sub 2 DELILAH MIRIEN ELISABETH,
beiden zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders, dat op donderdag,
31 oktober 2019 des voormiddags om 11:00
uur, in het openbaar zal worden verkocht het
in opgemeld exploot vermeld onroerend
goed, welk hierbij kortheidshalve wordt verwezen;
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 4 oktober 2019 van de deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is: LUIS
EDUARDO ARIAS; zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN IN KORTGEDING:
om op donderdag, 21 november 2019 des
namiddags om 15:00 uur; ter terechtzitting
van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba,
gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr.
51 in Aruba, te verschijnen teneinde op het
door Gilberta Alberta Koolman ingediend
verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 4 oktober 2019 van de deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is: LUIS MIGUEL

GIMENEZ MEJIA; zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 6 januari 2020 des voormiddags om 09:30 uur; ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51 in
Aruba, te verschijnen teneinde op het door
Janina Julisa Geerman; ingediend verzoek te
worden gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, L.R. Morales-Wix,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 1 oktober
2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is LUZ DAIRI QUIÑONES ZAMORA, zonder bekende woon- of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om op maandag, 20 januari 2020, des voormiddags om 9:00 uur ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat no. 51 in Aruba te verschijnen, teneinde op het door
CONSE RAPHAEL RICHARDSON, wonende in Aruba ingediend verzoek te worden
gehoord.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 25 SEPTEMBER 2019
DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is dat de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde
aardolieproducten zoals vastgelegd in de “Prijsregeling aardolieproducten” (AB 1990 no. 57) te
wijzigen;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel I
Artikel 2 van de “Prijsregeling aardolieproducten” (AB 1990 no. 57) komt voor wat betreft het gedeelte dat betrekking heeft op de verkoopprijzen van benzine, gasolie en kerosine als volgt te luiden:
Het is verboden in Aruba de navolgende aardolieproducten te verkopen tegen een hogere groothandels- of kleinhandelsprijs per liter dan hieronder aangegeven:
Groothandelsprijs:
Benzine Unleaded-premium
Gasolie U.L.S.
Kerosine

:
:
:

178,1
149,9
143,8

Kleinhandelsprijs:
Benzine Unleaded-premium
Gasolie U.L.S.
Kerosine

:
:
:

204,5
172,8
162,2

Artikel II
Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de
Landscourant van Aruba en indien die dag na 11 september 2019 ligt, dan werkt deze regeling terug tot en met 11 september 2019.
X.J. Ruiz-Maduro
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