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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 6 september 2021 van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is
echtscheiding uitgesproken tussen:
LYDIA MARIA HENRIQUEZ, wonende in
Aruba en
ANDRÉ ALBERT ROEMER, thans wonende
te Curaçao.
De deurwaarder,
B.R. Roos
ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 18 september 2021 van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is
echtscheiding uitgesproken tussen:
ROMULA PEÑA en
RAUL JOSE GRATEROL JIMENEZ, beiden
wonende in Aruba.
De deurwaarder,
B.R. Roos
ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 20 september 2021 van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is
echtscheiding uitgesproken tussen:
HOWARD FAIRFIELD WEBB, wonende in
Aruba en
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MARIE KRIJNIE VAN OUDHEUSDEN,
thans wonende te Breda, Nederland.
De deurwaarder,
B.R. Roos
OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
-

GEERMAN, Jezebel Emanuelle Priscilla,
wonende in Nederland

om op dinsdag 30 november 2021 om 10:45
uur, voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
DIRECTIE VOOGDIJRAAD ingediend ontheffing
uit
ouderlijk
gezagverzoekAUA202102980 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
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OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
-

TROMP, Gilton, zonder bekende woonplaats in Nederland,

om op dinsdag 23 november 2021 om 10:15
uur, voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
DIRECTIE VOOGDIJRAAD ingediend OTS
minderjarigenverzoek AUA202102983 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
OPROEPING
De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
-

URIBE
ZAPATA,
Carolina
en
RAMIREZ MULATO, Jhon Angelo, beiden wonenden in Colombia,

om op dinsdag 18 januari 2022 om 09:45 uur,
voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door
MULATO, Angelica ingediend voogdijzakenverzoek AUA202102983 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
FAILLISSEMENT
Bij vonnis van 12 oktober 2021 heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba de heer Alfred Michael Glenn Williams in staat van faillissement verklaard per 12 oktober 2021.
Curator is mr. G.W. Rep en mr. A.H.M. van
de Leur is tot rechter-commissaris benoemd.
De crediteuren worden verzocht om hun vorderingen in te dienen bij mr. G.W. Rep, J.E.
Irausquin Blvd. 22, suite 202, Oranjestad,
Aruba. Telefoon: 588-1860, fax: 588-1870,
email: geert@repdecuba.com.
REP DE CUBA
G.W. Rep, curator

OMZETTING
Ten kantore van het handelsregister te Aruba
en ten kantore van VIP FINANCE &
HOLDING N.V., statutair gevestigd in Aruba
met adres Watapanastraat 7, KvK-nummer
H22850.0 is ter inzage gelegd een voorstel tot
grensoverschrijdende omzetting van laatstgenoemde vennootschap in een vennootschap
naar het recht van de Britse Maagdeneilanden, het besluit tot omzetting en de bijbehorende stukken, als bedoeld in titel 9 van Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba.
De Directie
WIJZIGING VAN DE HANDLEIDING
VOOR DE TOEPASSING VAN DE
RIJKSWET OP HET NEDERLANDERSCHAP 2003 TOEGESPITST OP HET
GEBRUIK IN ARUBA
Een wijziging van de Handleiding voor de
toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in
Aruba, heeft plaatsgevonden. Het wijzigingsbesluit is geplaatst in de navolgende uitgave
van de Nederlandse Staatscourant:
Stcrt. 2021, nr. 41923
De integrale versie van de Handleiding is te
vinden op de website: www.wetten.nl
LIQUIDATION
CTP ARUBA TELECOM N.V.
(in liquidation)
By written resolutions of the general meeting
of shareholders of the Company taken on October 5, 2021 it was resolved to dissolve CTP
Aruba Telecom N.V. (the “Company”) as of
October 5, 2021.
The liquidator,
Caribbean Telecom Partners, LLC
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LIQUIDATION
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR
NIAR HOLDING
(in liquidatie)
Bij rechtsgeldig genomen besluit door het bestuur van de stichting “Stichting Administratiekantoor Niar Holding in liquidatie”,
S634.0, is besloten per 29 september 2021
deze stichting te ontbinden, onder benoeming
van Mw. Kaveri Guillermina Raghunath tot
vereffenaar. Van de ontbinding is tevens opgaaf gedaan in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel en Nijverheid in
Aruba. De vereffenaar heeft voorts terstond
bij aantreden vastgesteld dat de stichting geen
aan de vereffenaar bekende baten heeft.
De vereffenaar,
Mw. Kaveri Guillermina Raghunath
LIQUIDATIE
VAN GIJN CAR RENTAL N.V
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 16 september 2021, is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde
vennootschap per 1 oktober 2021.
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 van Aruba.
De vereffenaar,
Ashiko Rabstenek Martinus
Bucutiweg 21
Aruba

Vanwege het feit dat de stichting 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 van Aruba.
De vereffenaar,
Cornelis Leendert van Beveren
Montaña 214
Aruba
LIQUIDATIE
POLABE HOLDING N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 26 augustus 2021, 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 is neergelegd ten kantore van
het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Eugène van Os
Ripperdastraat 9B, Enschede

LIQUIDATIE
FUNDACION RESCATA NOS
KERKI 1846
(in liquidatie)
Door middel van een bestuursbesluit van 7
oktober 2021, is besloten tot ontbinding en
liquidatie van bovengenoemde stichting per
dezelfde datum.
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LIQUIDATIE
STICHTING BRIDGING THE NATURAL
BRIDGE
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 12
maart 2021, is besloten de rechtspersoon per
12 maart 2021 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn, en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het stichtingenregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
B.v.Beekhuizen
Sabana Liber 285 Noord
LIQUIDATIE
AWD ARUBA WINE AND DINE
MANAGEMENT VBA
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 13
september 2021, is besloten de rechtspersoon
per 13 september 2021 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn, en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Kevin F Slangen
Boroncana 226
Noord, Aruba

LIQUIDATIE
ROPAVA HOLDING & PROJECT
MANAGEMENT N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 13
september 2021, is besloten de rechtspersoon
per 13 september 2021 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn, en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Zillion Holding & Management VBA
Boroncana 226
Noord, Aruba
LIQUIDATIE
WEAVERCITY INTERNATIONAL A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op 7
oktober 2021, tot ontbinding van bovengenoemde vennootschap.
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,
EuroTrust International N.V.
Watapanastraat 7, Ponton
Oranjestad, Aruba
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LIQUIDATIE
OMANI (2002) N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 8
oktober 2021, is besloten de rechtspersoon
per 8 oktober 2021 te ontbinden en algeheel
te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn, en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
EuroTrust International N.V.
Watapanastraat 7, Ponton
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
BOC AVIATION (ARUBA) A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de
vennootschap zijn, en heeft daarvan een balans opgemaakt.
De vennootschap zal op korte termijn al haar
schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo zal worden gedistribueerd overeenkomstig de bepalingen in de statuten van
de vennootschap.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.

datie saldo zal worden gedistribueerd overeenkomstig de bepalingen in de statuten van
de vennootschap.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
LIQUIDATIE
EPIDAMNOS INVESTMENTS A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30
september 2021, is besloten de vennootschap
te ontbinden onder benoeming van IMC International Management & Trust Co. N.V,
gevestigd te Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A,
Oranjestad, Aruba tot de vereffenaar.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn, en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
IMC International Management & Trust
Company N.V.

LIQUIDATIE
TRANSEUROPE AIR COMPANY
(ARUBA) A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de
vennootschap zijn, en heeft daarvan een balans opgemaakt.
De vennootschap zal op korte termijn al haar
schulden voldoen, waarna het resterend liquiJAARGANG 2021 EDITIE NO. 22
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LIQUIDATIE
ABB IMPORT & EXPORT LTD. AVV
(in liquidatie)
Bij besluit van de aandeelhoudersvergadering
van ABB Import & Export Ltd. A.V.V. van 7
september 2021 is besloten om ABB Imprt &
Export Ltd. A.V.V. (i.l.) te ontbinden en te
liquideren. Het plan van uitkering, inhoudende de grondslagen van verdeling is neergelegd ten kantore van het Handelsregister.
Tot vereffenaar en bewaarder is benoemd
Arulex Trust Services N.V, gevestigd en kantoorhoudende in Aruba aan de J.G. Emanstraat 61-63, Oranjestad Aruba.
Inmiddels heeft de vereffenaar ook met het
nederleggen van de liquidatiebalans rekening
en verantwoording van de vereffening ten
kantore van het Handelsregister afgelegd.
De vereffenaar,
Arulex Trust Services N.V.

LIQUIDATIE
EAGLE SEA REAL ESTATE N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon, genomen op 1
juli 2021, is besloten de rechtspersoon per 1
juli 2021 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn, en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Luis Corona
J.E. Irausquin Blvd 242

LIQUIDATIE
LMC GENERAL CONSTRUCTIONS VBA
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon, genomen op 1
juli 2021, is besloten de rechtspersoon per 1
juli 2021 te ontbinden en algeheel te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende
baten aanwezig zijn, en dat derhalve ingevolge artikel 31, zevende lid, van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no.
GT 100) de vereffening van de rechtspersoon
is beëindigd. Deze verklaring is bij het handelsregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Henny Balentin
Rooi Bosal 41-B

LIQUIDATIE
ZELDA AF N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 20 juli
2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Micky van der Vaart
Alto Vista 109L
LIQUIDATIE
MARLENE C. KOCK
CONSULTANCY N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 18 maart
2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
M.C. Kock
Pos Chiquito 77-C
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LIQUIDATIE
BI-REASON (ARUBA) CARGO
SERVICES N.V.
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 12 oktober
2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
W.B. Panneflek
LIQUIDATIE
DUJM HOLDING N.V.
(geliquideerd)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 14 oktober
2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
AANIC LEGAL
L.G. Smith Boulevard 158
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
JUSTICE BY YH BOUTIQUE AND
ACCESSORIES V.B.A.
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 30 september 2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Yina Constanza Herrera Barrera
Belgiestraat 26 c
LIQUIDATIE
HUISARTSENPRAKTIJK
E. WESTSTRATE N.V.
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 13 oktober
2021 in het handelsregister doorgehaald.
Emile Weststrate
Ir. Luymesstraat 2
Pos Chiquito

LIQUIDATIE
TROMP-VISSER CONSULTANCY N.V.
(geliquideerd)
Op 12 oktober 2021 is gebleken dat geen verzet tegen de liquidatie van de vennootschap is
aangetekend. De liquidatie van de vennootschap is voltooid en de naam “Tromp-Visser
Consultancy N.V.” is in het handelsregister
doorgehaald.
De vereffenaar,
A. Tromp-Visser
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia deurwaarder voor burgerlijke zaken, van 11 oktober 2021, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Directeur van de DWJZ, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is ten
verzoeke van de naamloze vennootschap
ARUBA BANK N.V., gevestigd en kantoorhoudende in Aruba, ten deze domicilie kiezende ten kantore van de notaris mr. C.A.
Tromp, gevestigd aan de J.E. Irausquin Boulevard no. 22 in Aruba;
AANGEZEGD AAN:
Jacqueline Josette DE WINDT, zonder bekende woon-of verblijfplaats in Aruba of het
buitenland, dat op 19 november 2021 om 10
uur ’s ochtends, ten overstaan van notaris mr.
C.A. Tromp of haar plaatsvervanger, in de
Auditorium van het Kamer van Koophandel
Aruba, gevestigd aan de J.E. Irausquin Boulevard no. 10 in Aruba, in het openbaar bij
opbod zal worden verkocht het onroerend
goed plaatselijk bekend als “ESSO HEIGHTS
G-12”.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
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AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia deurwaarder voor burgerlijke zaken, van 11 oktober 2021, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Directeur van de DWJZ, die het origineel
hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is ten
verzoeke van de naamloze vennootschap
ARUBA BANK N.V., gevestigd en kantoorhoudende in Aruba, ten deze domicilie kiezende ten kantore van de notaris mr. C.A.
Tromp, gevestigd aan de J.E. Irausquin Boulevard no. 22 in Aruba;
AANGEZEGD AAN:
Mevrouw Cindee Joreen Wever en de heer
Serge Rudolf Arthur Sibilo, beiden zonder
bekende woon-of verblijfplaats in Aruba of
het buitenland, dat op 19 november 2021 om
10 uur ’s ochtends, ten overstaan van de notaris mr. C.A. Tromp of haar plaatsvervanger,
in de Auditorium van het Kamer van Koophandel Aruba, gevestigd aan de J.E. Irausquin
Boulevard no. 10 in Aruba, in het openbaar
bij opbod zal worden verkocht het onroerend
goed plaatselijk bekend als “San Fuego 5-R”.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
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 13 oktober
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is Abdiel Jedidias ILLIDGE, met onbekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,

OPGEROEPEN:
om op woensdag 12 januari 2022 des voormiddag om 08.30 uur, ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat no. 51 Aruba,
te verschijnen, teneinde op het door de naamloze vennootschap ISLAND FINANCE
ARUBA N.V., ingediend verzoekschrift te
worden gehoord.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
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, d.d. 13 oktober
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is aan de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CIDIN CORPORATION
VBA, gevestigd te Tanki Flip no. 64-A in
Aruba, doch feitelijk met onbekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders.
BETEKEND:
Een door mij, deurwaarder, op 13 oktober
2021 opgemaakt proces-verbaal, waarbij uit
kracht van de daarin vermelde executoriaal
derdenbeslag is, ten verzoeke van Ashiek
MOHAMMAD, ten laste van de gerequireerde.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
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AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
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 15 oktober
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is Tejmattie MANGAL, met onbekende
woon- en/of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om maandag 7 februari 2022 des voormiddags om 09:30 uur, ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat no. 51 Aruba, te
verschijnen, teneinde op het door Suresh
Kumar ANOOP, ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
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 15 oktober
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is Zhenjie FANG, met onbekende woonen/of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om maandag 7 februari 2022 des voormiddags om 09:20 uur, ter terechtzitting van het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, geves-

tigd aan de J.G. Emanstraat no. 51 Aruba, te
verschijnen, teneinde op het door Lie Xiang
CHEN, ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
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 15 oktober
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is Lydia Andrea Lucianita PEÑA, met onbekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba,
OPGEROEPEN:
Op woensdag 19 januari 2022 des voormiddags om 08.30 uur, dat zij voor of op de
rechtsdag schriftelijk op het verzoekschrift
kan antwoorden via e-mail: woensdaghandelsrolaua@caribjustitia.org, teneinde op het
door de naamloze vennootschap ISLAND
FINANCE ARUBA N.V. ingediend verzoek
te worden gehoord, welke domicilie kiezende
ten kantore van de advocaat mr. M.E.D.
Brown.
De deurwaarder,
J.P. Locadia
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AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
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 15 oktober
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is Marcel VAN DEEGEN, met onbekende
woon- en/of verblijfplaats,
OPGEROEPEN:
om donderdag 16 december 2021 des voormiddags om 08:30 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 Ronald Leonard Edwin HUIJBERS en Patricia
STAM, ingediend Kort Geding verzoekschrift
te worden gehoord.
De deurwaarder,
J.P. Locadia

Augusto Matos Guzman; 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 7 oktober 2021 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: BIANCA DE
LOS SANTOS LORENZO, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
WEDEROM-OPGEROEPEN:
om op maandag 13 december 2021 des voormiddags om 09:10 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

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 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 11
oktober 2021, waarvan afschrift is gelaten aan
de directeur van de DWJZ in Aruba, die het
origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: AMPARO DE LA CRUZ, wonende in
de Filipijnen, zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 13 september 2021, ten verzoeke van: Florian Blan-

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 7 oktober 2021 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 MANUEL
ADA CASTILLO, zonder bekende woonen/of verblijfplaats in Aruba of elders,
WEDEROM-OPGEROEPEN:
om op maandag 13 december 2021 des voormiddags om 09:20 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
Fior D’Aliza Rosario ingediend verzoek te
worden gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos
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che wonende in Aruba, waarbij de echtscheiding tussen partijen, op 28 oktober 1984 in de
Filipijnen met elkander gehuwd, is uitgesproken;
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 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 14
oktober 2021 waarvan afschrift is gelaten aan
de directeur van de DWJZ in Aruba, die het
origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: DORIBELY BEDOYA PARDO; zonder
bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba
of elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 20 september 2021, ten verzoeke van Alcides Villegas Pardo wonende in Aruba, waarbij de
echtscheiding, tussen partijen op 26 mei 2009
te Aruba met elkander gehuwd, is uitgesproken;
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 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 8
oktober 2021, waarvan afschrift is gelaten aan
de directeur van de DWJZ in Aruba, die het
origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: ETSWIN HENRIEKUS LEITO, wonen-

de te Curaçao, zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 13 september 2021, ten verzoeke van Ingrid Fenencia James wonende in Aruba, waarbij de
echtscheiding, tussen partijen op 26 april
2013 op Aruba met elkander gehuwd, is uitgesproken;
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, M.M.C. Croes, 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 5 oktober 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
voor GEZIEN heeft getekend, is JHONY
CALDERON MARTINEZ, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag 17 januari 2022 des voormiddag om 09.10 uur, ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, in
het gerechtsgebouw aan de J.G. Emanstraat
nr. 51 te Oranjestad in Aruba, te verschijnen,
teneinde op het door TANIA JOSETTE
FRANKEN
ingediend
verzoek
(AUA202102764 EJ) te worden gehoord.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes

JAARGANG 2021 EDITIE NO. 22

LANDSCOURANT VAN ARUBA
22 oktober 2021
Pagina 12
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, M.M.C. Croes, 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 5 oktober 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel
voor GEZIEN heeft getekend, is ERIC
ANTHONY GEERMAN, zonder bekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag 17 januari 2022 des voormiddag om 09.00 uur, ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, in
het gerechtsgebouw aan de J.G. Emanstraat
nr. 51 te Oranjestad in Aruba, te verschijnen,
teneinde op het door JESSICA RUTHMILA
WERLEMAN
ingediend
verzoek
(AUA202102675 EJ) te worden gehoord.
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 de ondergetekende, deurwaarder, van 8 oktober 2021, 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: ABELARDO F. FERREIRA DIAS
ALAYON en/of MARIA I. VALERY
RINCON, laatst bekend adres Sisalstraat nr. 7
Oranjestad 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, M.M.C. Croes, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, van 12 oktober 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het originele
voor GEZIEN heeft getekend, zijn DE
ERVEN VAN ROLANDO PHILIBERTUS
WEVER, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders
OPGEROEPEN:
voor de schriftelijke behandeling op woensdag 19 januari 2022 des voormiddag om
08.30 uur, teneinde op het door ROSA
LINDA WEVER wonende in Aruba ingediend verzoek te worden gehoord.
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 de ondergetekende, deurwaarder, van 24 september 2021, 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: EDGAR DAVID GONZAINE
SUAREZ, laatst bekend adres Calle Bolivar
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Montereal Piso Apt. 3-E, Barquisimento Venezuela, 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 de ondergetekende, deurwaarder, van 14 oktober 2021, 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: EDGAR DAVID GONZAINE
SUAREZ, laatst bekend adres Calle Bolivar
Montereal Piso Apt. 3-E, Barquisimento Venezuela, 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 11 oktober 2021 heb ik, Ilse M. Paesch,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri no. 2, zevenentwintig
(27) dwangschriften betekend aan - Rudolf
Vrolijk -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri no. 2, aan
die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag

dat thans invorderbaar is met de kosten van
betekening en de verschuldigde rente te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten.
Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
I.M. Paesch
AANKONDIGING
Op 15 oktober 2021 heb ik, Angelique S.M.
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2, dertien
(13) dwangschriften betekend aan - Johan van
der Valk -, voorheen wonende te Aruba thans
zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin
genoemde Ontvanger der belastingen die tot
het einde van de executie domicilie kiest aan
zijn kantoor te Aruba, Camacuri no. 2, aan
die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag
dat thans invorderbaar is met de kosten van
betekening en de verschuldigde rente te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van
betaling, zal worden overgegaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en/of
onroerende zaken of door middel van beslag
op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming
invorderbare bedrag en kosten.
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Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van
de belastingschuldige voornoemd onbekend
zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de
dwangschriften met bijbehorende aktes van
betekening, afschrift gelaten aan de directeur
van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53, Oranjestad.
De belastingdeurwaarder,
A.S.M. Leest
OPENBARE AANBESTEDING
De Minister van Algemene Zaken, Innovatie,
Overheidsorganisatie,
Infrastructuur
en
Ruimtelijke Ordening is voornemens in het
openbaar aan te besteden, het door Land Aruba te financieren project:
“Rotonde te kruispunt Palm Beach”
Volgens bestek D.O.W. nr. 11, dj. 2021
Korte omschrijving van het werk:
Het werk bestaat uit het reconstrueren van het
bestaande kruispunt te Palm Beach tot een
tweestrooks rotonde.
Uitvoeringstermijn:
90 werkbare werkdagen na datum van aanvang inclusief bestellingstijd.
Het bestek is vanaf 15 oktober 2021 verkrijgbaar bij D.O.W. tegen betaling van
Afl.500,00.
De betaling te voldoen bij de kassier van de
Dienst Openbare Werken (DOW).
De Openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 15 oktober 2021 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.
Inlichtingen worden verstrekt op 21 oktober
2021 om 10.00 vm te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld
op 28 oktober 2021.
De Openbare aanbesteding vindt plaats op 12
november 2021 om 11.00 vm op het kantoor
van de Directeur van de Dienst van Openbare
Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende vereisten overleggen:
1. Bewijs van inschrijving in het register van
de Kamer van Koophandel van Aruba.
(niet ouder dan 6 maanden).
2. Bereidheidverklaring tot het instellen van
een bankgarantie of borg.
3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.
Inschrijving dient te geschieden op het bij het
bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.
OPENBARE AANBESTEDING
Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door de ARUBA
TOURISM AUTHORITY te financieren project: “Reconstructie Betonnen Trap te Rodger’s Beach Sero Colorado”.
Volgens bestek DOW nr. 13 - 2021.
Korte omschrijving van het werk:
• Compleet slopen van de bestaande betonnen trap;
• Het reconstrueren van de betonnen trap
naar zijn identieke uitstraling.
Uitvoeringstermijn:
20 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief.
Het bestek is vanaf 18 oktober 2021 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 350,=.
De betaling te voldoen bij de kassier van de
Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 18 oktober 2021 te DOW bij het
Secretariaat van de Directie.
Inlichtingen worden verstrekt op 20 oktober
2021 om 1.00 uur n.m. te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld
op 25 oktober 2021.
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De openbare aanbesteding vindt plaats op 5
november 2021 om 11.00 uur v.m.
op het kantoor van de directeur van de Dienst
Openbare Werken.
De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende vereisten overleggen:
1. Bewijs van inschrijving in het register van
de Kamer van Koophandel van Aruba
(niet ouder dan 6 maanden);
2. Bereidheidverklaring tot het instellen van
een bankgarantie of borg;
3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers;
5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.
Inschrijving dient te geschieden op het bij het
bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.
OPENBARE AANBESTEDING
De Minister van Justitie en Sociale Zaken is
voornemens in het openbaar aan te besteden,
het door Land Aruba te financieren project:
“Renovatie Brandweer station Sierra te San
Nicolas”
Volgens bestek:
DOW nr. 07, dj. 2020.
Korte omschrijving van het werk:
Het project bestaat uit renoveren van het
Brandweer station:
1. Het verrichten van diverse renovatiewerkzaamheden aan het gebouw;
2. Technische Installatie.
Uitvoeringstermijn:
120 werkbare dagen na datum van aanvang.
Het bestek is vanaf 15 oktober 2021 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 300,00
De betaling te voldoen bij de kassier van de
Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 15 oktober 2021 te DOW bij het
Secretariaat van de Directie.
Inlichtingen worden verstrekt op 22 oktober
2021 om 10.30 vm. te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld
op 28 oktober 2021 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij het Secretariaat.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 12
november 2021 om 11.00 vm. op het kantoor
van de Directeur Dienst Openbare Werken.
De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende vereisten overleggen:
1. Bewijs van inschrijving in het register van
de Kamer van Koophandel (niet ouder dan
6 maanden);
2. Bereidheidverklaring van een lokale bank/
financiële instelling tot het instellen van
een bankgarantie;
3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
4. Overige vereisten zijn opgenomen in het
bestek.
Inschrijving dient te geschieden op het bij het
bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.
OPENBARE AANBESTEDING
De Minister van Onderwijs en Sport is voornemens in het openbaar aan te besteden, het
door Land Aruba te financieren project:
"1e fase Nieuwbouw Mon Plaisir College
HAVO-school, te Oranjestad".
Volgens bestek:
DOW nr. 09, dj. 2021.
Korte omschrijving van het werk:
Het project bestaat uit het bouwen van klaslokalen en het bewerken van het terrein:
1- Bouwrijp maken van het terrein en egaliseren van het terrein conform het nieuwe
maaiveld;
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2- Nieuwbouw schoolgebouw bestaande uit 4
theorielokalen, laboratoriumlokaal, berging, kantoorruimten en toiletgroepen;
3- Terrein afrastering;
4- Aanbrengen granito en klinker verharding
op de binnenplein en terrein rondom het
schoolgebouw;
5- Technische installatie.
Uitvoeringstermijn:
80 werkbare dagen na datum van aanvang.
Het bestek is vanaf 15 oktober 2021 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 450,00
De betaling te voldoen bij de kassier van de
Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage
vanaf 15 oktober 2021 te DOW bij het
Secretariaat van de Directie.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de
volgende vereisten overleggen:
1. Bewijs van inschrijving in het register van
de Kamer van Koophandel (niet ouder dan
6 maanden);
2. Bereidheidverklaring van een lokale bank/
financiële instelling tot het instellen van
een bankgarantie;
3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
4. Overige vereisten zijn opgenomen in het
bestek.
Inschrijving dient te geschieden op het bij het
bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

Inlichtingen worden verstrekt op 20 oktober
2021 om 11.00 vm. te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld
op 27 oktober 2021 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij het Secretariaat.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 12
november 2021 om 11.00 vm. op het kantoor
van de Directeur van de Dienst Openbare
Werken.
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VERKORTE BALANS VAN DE CENTRALE BANK VAN ARUBA
(in duizenden Afl.)
Per 30 juni 2021
(ARTIKEL 32 VAN DE CENTRALE BANKVERORDENING)
_______________________________________________________________________________
ACTIVA
AFL.
PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN
AFL.
_______________________________________________________________________________
Goud1)
Vorderingen in buitenlandse
geldsoorten
Gebouwen en inventaris
Voorraad herdenkingsmunten
Drukkosten bankbiljetten
Diverse rekeningen

351.249
1.972.770
18.715
563
3.212
13.400

Bankbiljetten in omloop
294.535
Verplichtingen aan ingezetenen:
- Overheid
45.203
- Banken
1.617.109
- Overige
1.192
Verplichtingen aan niet-ingezetenen
1.773
Gelden in consignatie
2.194
Diverse rekeningen
4.204
Herwaardering goud en deviezen
255.222
Algemene reserve en onverdeelde winst 128.477
Kapitaal
10.000

__________
2.359.909
=========

Beleningsrente: 1%

__________
2.359.909
=========

J.R. SEMELEER
PRESIDENT
CENTRALE BANK VAN ARUBA

1) Goud wordt per kwartaal gewaardeerd tegen de geldende marktwaarde. De herwaardering vindt plaats in maart,
juni, september en december van elk jaar.
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