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EDITIE NO. 21

Abonnementsprijs ingaande 3 juni
2004, inclusief portokosten, per jaar
bij vooruitbetaling Afl. 85,-Losse nummers Afl. 6,--.
Uitgever:

Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Ministerie van Justitie, Veiligheid en
Integratie

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 14 juni 2021 behorende
nr. AUA 202100487EJ van het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba is de echtscheiding
uitgesproken tussen:
LUISA FERNANDA ARTEGA LOPEZ en
STEPHEN RENÉ PETROCTHI, beiden wonende in Aruba.
De advocaat,
mr. J.A.R. Bryson

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 13 juli 2021 behorende
bij AUA202001434 EJ van het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, is aan José Gregorio Irausquin, geboren op 27 november 1968
in Aruba, benoemt als curator van Marta Hilaria MADURO, geboren op 21 juli 1940 in
Aruba.
De deurwaarder,
J.P. Locadia

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 23 augustus 2021 behorende bij AUA202100774EJ van het Gerecht
in Eerste Aanleg van Aruba is de echtscheiding uitgesproken tussen:
LEONARDO ERNESTO PANTOPHLET
wonende in Aruba en
MARTINA CEDEŇO ACOSTA, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Aruba.
De advocaat,
mr. J.A.R. Bryson

BEKENDMAKING
Ingevolge artikel 8 lid 1 van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB
2003 no. 60) (Ltg) deelt de Centrale Bank van
Aruba hierbij mede dat zij op 2 augustus
2021 Kalpa Information Systems VBA
h.o.d.n. Kalpa Exchange Services heeft ingeschreven in het register van geldtransactiebedrijven als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van
de Ltg, voor het beroeps- of bedrijfsmatig ten
behoeve of op verzoek van een derde wisselen van munten of bankbiljetten tegen andere
munten of bankbiljetten of het uitbetalen van
munten of bankbiljetten op vertoon van een
creditcard of betaalkaart of tegen inlevering
van cheques, reischeques, wissels of postwissels.
Oranjestad, 5 oktober 2021
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LIQUIDATION
CTP ARUBA TELECOM HOLDINGS 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 Holdings N.V. (the “Company”) as of October 5, 2021.
The liquidator,
Caribbean Telecom Partners, LLC
LIQUIDATIE
ADVOCATENPRAKTIJK
ECURY|PARTNERS N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een daartoe strekkend besluit van 16 juli 2021 van de algemene vergadering van aandeelhouders van de op Aruba
gevestigde naamloze vennootschap advocatenpraktijk Ecury|Partners N.V. is besloten tot
ontbinding en liquidatie van deze vennootschap per 1 oktober 2021.
De vereffenaar,
M.M.M.C. Ecury
LIQUIDATIE
SOCIETY MERCISTE TAX
ADVISERS N.V.
(in liquidatie)
Bij aandeelhoudersbesluit d.d. 3 september
2021 is besloten de naamloze vennootschap
Society Merciste Tax Advisers N.V. te ontbinden en om de besloten vennootschap Jalmere Beheer B.V., gevestigd te Royal Gardens Resort nr. 22 op Curaçao, als vereffenaar te benoemen. Voor de vereffening en
bewaring van documenten wordt mede domicilie gekozen te HBN Law & Tax B.V., Aruba branche, gevestigd aan de Beatrixstraat nr.
38 in Aruba.
HBN Law & Tax
Beatrixstraat nr. 38
Oranjestad, Aruba
Tel: 588-6060
Fax: 588-6668

LIQUIDATIE
NEXUSTOURS ARUBA VBA
(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.
LIQUIDATIE
OREX AVIATION 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.
LIQUIDATIE
TRANSEUROPE AIR COMPANY
(ARUBA) A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 13
september 2021 is besloten de vennootschap
te ontbinden onder benoeming van ATS Management N.V., gevestigd te Caya Dr. J.E.M.
Arends 18-A, Oranjestad, Aruba tot vereffenaar.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
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LIQUIDATIE
CORTVA INTERNATIONAL
TRADING N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 24
september 2021, gevestigd in Aruba onder
Kamer van Koophandel registratienummer
41728.0 is besloten de rechtspersoon per 27
september 2021 te ontbinden en algeheel te
liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen van 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,
Blue Sea Holding N.V.
Kibaima 5
Aruba
LIQUIDATIE
UEBERFLUSS CORPORATION N.V.
(in liquidatie)
Middels een aandeelhoudersbesluit van 24
augustus 2021 is besloten tot ontbinding en
liquidatie van bovengenoemde vennootschap
per 24 augustus 2021, waarbij Postma Tax &
Legal N.V., kantoorhoudend te Wilhelminastraat 74 lokaal 5 tot vereffenaar is benoemd.
Vanwege gebrek aan baten zullen er geen
uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel.
De vereffenaar,
Postma Tax & Legal N.V.
Wilhelminastraat 74, lokaal 5
Oranjestad, Aruba

LIQUIDATIE
HUISARTSENPRAKTIJK
E. WESTSTRATE N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 22
september 2021 is besloten de rechtspersoon
per 22 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,
Emile Weststrate
Ir. Luymesstraat 2
Pos Chiquito
LIQUIDATIE
VEILINGHUIS.COM N.V.
(geliquideerd)
Bij besluit van de aandeelhouders van de bovengenoemde rechtspersoon genomen op 8
september 2021 is besloten de rechtspersoon
per 1 oktober 2021 te ontbinden en algeheel
te liquideren.
SLOTVERANTWOORDING
De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan haar 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,
Mevr. Esther Nuboer
Caya G.F. (Betico) Croes 160
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LIQUIDATIE
HATTRICK N.V.
(in liquidatie)
Middels een aandeelhoudersbesluit van 4 oktober 2021 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per
dezelfde datum, waarbij Postma Tax & Legal
N.V., tot vereffenaar is benoemd.
De rekening en verantwoording is ter kennisgeving aan een ieder neergelegd zowel ten
kantore van het handelsregister als ten kantore van de vereffenaar. Deze publicatie werd
neergelegd ten kantore van het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.
De vereffenaar,
Postma Tax & Legal N.V.
Wilhelminastraat 74 lokaal 5
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
WHITE BEACH VILLAS &
APARTMENTS N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 30 juli
2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Franklin R.M. Lugo
p/a Wilhelminastraat 74
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
ALTUSA GENERAL
CONSTRUCTION N.V.
(geliquideerd)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 14 september 2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Teresa Vieira do Salao
Caya Frere Federiques no. 92

LIQUIDATIE
YOLANDA JEWELRY & MORE N.V.
(geliquideerd)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 1 augustus
2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Yolanda Rodriguez Forero
Rue Vendome 157
Pembro Pines 33026 Florida
U.S.A.
Tel 7410506
LIQUIDATIE
PARRA PLUS NV
(geliquideerd)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 30 augustus 2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Gonzalo E. Parra Enciso
Sero Patrishi 11
LIQUIDATIE
GEPE CORPORATION NV
(geliquideerd)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 30 augustus 2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Gonzalo E. Parra Enciso
Sero Patrishi 11
LIQUIDATIE
GEPE DEVELOPMENT NV
(geliquideerd)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 30 augustus 2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Gonzalo E. Parra Enciso
Sero Patrishi 11
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LIQUIDATIE
MRUS HOLDING NV
(geliquideerd)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 30 augustus 2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar
Gonzalo E. Parra Enciso
Sero Patrishi 11
LIQUIDATIE
HARBOL N.V.
(geliquideerd)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 30 januari
2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Olga van der Harst
Engelandstraat 16A
LIQUIDATIE
MIAMIADA N.V.
(geliquideerd)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 30 januari
2021 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Olga van der Harst
Engelandstraat 16A
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 23 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is Marihumberly del Valle LAREZ
BONILLA, met onbekende woon- en/of verblijfplaats,

OPGEROEPEN:
om maandag, 10 januari 2022 des voormiddags om 09:10 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 Bladimir
MONTILLA RODRIGUEZ, 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, d.d. 24 september
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 naamloze vennootschap SAFETY
AND RESPONSE SECURITY SERVICES
(SRSS) N.V., gevestigd te Sero Blanco no.
58-A in Aruba, doch feitelijk met onbekende
woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders.
BETEKEND:
een door mij, deurwaarder, op 24ste september 2021 opgemaakt proces-verbaal, waarbij
uit kracht van de daarin vermelde executoriaal derdenbeslag is, ten verzoeke Mariano
Francisco PABLO 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, d.d. 24 september
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 naamloze vennootschap MR C.A.
SINT JAGO-FRANCIS N.V., gevestigd te
J.G. Emanstraat no. 122 in Aruba, doch feitelijk zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders.
BETEKEND:
een door mij, deurwaarder, op 24ste september 2021 opgemaakt proces-verbaal, waarbij
uit kracht van de daarin vermelde executoriaal derdenbeslag is, ten verzoeke Nashma Natalie WESTER ten laste van de gerequireerde.
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 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 de 24ste april 2021, waarvan afschrift is
gelaten aan de directeur van de DWJZ in
Aruba, die het origineel voor GEZIEN heeft
getekend,
is
aan
Jahaira
Mariela
BOEKHOUDT, met onbekende woon- en of
verblijfplaats in Aruba of elders
BETEKEND:
De oorspronkelijk op 23 september 2021 gerichte brief met als onderwerp “aansprake-

lijkheidsstelling ongeval Angel Bienvenido
Every ten verzoeke van advocaat mr. A.E.A.
Hernandez kantoorhoudende aan de Windstraat 37 in Aruba.
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. 29 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is aan Jhon Fredy MORENO MUÑOZ, wonende in Aruba, doch feitelijk zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders.
BETEKEND:
Een grosse van een beschikking van 23 augustus 2021 van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba ten verzoeke van Kernis Maria
Elena MARTE, wonende in Aruba, in deze
domicilie kiezende ten kantore van de advocaat mr. M.M. Malmberg te Avenida Milio
Croes no. 46-A in Aruba en om aan de inhoud van dit vonnis te voldoen, welk hierbij
kortheidshalve wordt verwezen.
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 30 september 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.M.A.
Helmeyer, gevestigd aan de Schotlandstraat
no. 38 unit no. 2 in Aruba;
AANGEZEGD AAN:
Robert M. HEREFORD en Cherylann
CAMPBELL, beiden met laatst bekende
adres 2727 Seashore Cove, Virginia Beach,
Virginia 23451 te Verenigde Staten van Amerika, doch zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders, dat op woensdag 17 november 2021 om 10 uur ’s ochtends
ten overstaan van notaris mr. C.M.A. Helmeyer of haar plaatsvervanger in de Dolphin
Room te Surfside Marina te L.G. Smith Boulevard no. 7 in Aruba, in het openbaar bij
opbod zal worden verkocht het onroerend
goed plaatselijk bekend als Palm Beach no.
102-K.
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, van 30 september 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 kie-

zende ten kantore van de notaris mr. C.M.A.
Helmeyer, gevestigd aan de Schotlandstraat
no. 38 unit no. 2 in Aruba;
AANGEZEGD AAN:
Hendrick
Alexander
MELEAN
PEDREAÑEZ, met laatst bekende adres
Avenida 2F Calle 66, Residencia Villa Creole
Casa 1 te Maracaibo, Venezuela, doch zonder
bekende woon en/of verblijfplaats in Aruba
of elders, dat op woensdag 17 november 2021
om 10 uur ’s ochtends ten overstaan van notaris mr. C.M.A. Helmeyer of haar plaatsvervanger in de Dolphin Room te Surfside Marina te L.G. Smith Boulevard no. 7 in Aruba, in
het openbaar bij opbod zal worden verkocht het onroerend goed plaatselijk bekend
als Gold Coast Condominium T11-5, met
adres Diamante no. 237-A en 1/36e onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande
uit een complex van 9 percelen eigendomsgrond, allen gelegen te Westpunt in Aruba.
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 de ondergetekende deurwaarder van 24 september 2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat no. 53 in Aruba, die het oorspronkelijke voor GEZIEN heeft getekend, is ten
verzoeke van de naamloze venootschap
ARUBA BANK N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Camacuri no. 12 in Aruba:
Mr. JOSE N. SINOPOLI VELASQUEZ wonende te Venezuela, doch zonder bekende
woon- en of verblijfplaats in Aruba,
BETEKEND:
een brief gedateerd 21 september 2021;
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
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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 de ondergetekende deurwaarder van 24 september 2021, is CRISTIAN
JAVIER HERNANDEZ DAVILA, zonder
bekende woon- en of verblijfplaats in Aruba,
BETEKEND:
een grosse van de beschikking van 30
AUGUSTUS 2021, waarbij ten verzoeke van
PAOLA AMADEE SOPHIA THIJSEN, wonende in Aruba, de echtscheiding is uitgesproken, tussen partijen op 3 november 2017 in
Bonaire met elkander gehuwd.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix
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 30 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is HELMER HERNANDO DAVILA RICO,
wonende te Sabana Grandi # 55-B in Aruba,
doch feitelijk zonder bekende woon en of
verblijfplaats op Aruba of elders,
WEDEROM OPGEROEPEN:
om op maandag, 13 december 2021 om 9:00
uur ter terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd te John G.
Emanstraat # 51 te Oranjestad in Aruba te
verschijnen,
teneinde
op
het
door
MAGNOLIA FLOREZ, ingediend verzoek
te worden gehoord.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix

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 23 september 2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
Marcia Emerencia Mercedes Grovell, in haar
hoedanigheid van bewindvoerster; wonende
in Aruba, aan: 1 ELITA EUDORA
CLAXTON; zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats in Aruba of elders;
BETEKEND:
een afschrift van een beschikking van d.d.
22 september 2020 van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, voorts met bepaling en
aanzegging om aan de inhoud van dit te voldoen, 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 de ondergetekende deurwaarder van 23 september 2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het oorspronkelijke voor
GEZIEN heeft getekend, is ten verzoeke van
Marcia Emerencia Mercedes Grovell, in haar
hoedanigheid van bewindvoerster; wonende
in Aruba, aan: 2 De rechtsopvolgers van de
overleden ANGEL MORALES ALSENIO
GROVELL uit zijn eerste huwelijk; allen
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders;
BETEKEND:
een afschrift van een beschikking van d.d.
22 september 2020 van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, voorts met bepaling en
aanzegging om aan de inhoud van dit te voldoen, welk hierbij kortheidshalve wordt ver-
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wezen.
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 1
oktober 2021, waarvan afschrift is gelaten aan
de directeur van de DWJZ in Aruba, die het
origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: Yorgelis Carolina MORILLO DE LA
HOZ, thans zonder bekende woon- en/of verblijfplaats op Aruba of elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 30 augustus 2021, ten verzoeke van: Alexander Philip
Anthony Odor; wonende in Aruba, waarbij:
de echtscheiding tussen partijen op 19 februari 2020 in Colombia met elkander gehuwd is
uitgesproken;
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING
Op 24 september 2021 heb ik, Angelique S.M
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2, zes (6)
dwangschriften betekend aan - Erven van:
John Smith -, 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,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 24 september 2021 heb ik, Angelique S.M
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2, zes (6)
dwangschriften betekend aan - Pedro Vasquez Rodriguez -, 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,
A.S.M. Leest
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AANKONDIGING
Op 24 september 2021 heb ik, Angelique S.M
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2, negen (9)
dwangschriften betekend aan - Jacobo de Cuba -, 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,
A.S.M. Leest
AANKONDIGING
Op 24 september 2021 heb ik, Angelique S.M
Leest, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri no. 2, drieënzestig (63) dwangschriften betekend aan - Richard Geerman -, 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,
A.S.M. Leest
UITGEGEVEN NUMMERS VAN HET
AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA
Door de minister van Justitie, Veiligheid en
Integratie zijn in de jaargang 2021 de volgende nummers van het Afkondigingsblad van
Aruba uitgegeven:
No. 111
MINISTERIËLE REGELING
van 16 juli 2021 ter uitvoering
van de artikelen 16, eerste lid,
van de Calamiteitenverordening
(AB 1989 no. 51) en 5 van de
Algemene
politieverordening
(AB 1995 no. GT 8) (Algemene
regeling bestrijding COVID-19
CLXXIII)
No. 112
MINISTERIËLE REGELING
van 19 juli 2021 ter uitvoering
van de artikelen 16, eerste lid,
van de Calamiteitenverordening
(AB 1989 no. 51) en 5 van de
Algemene
politieverordening
(AB 1995 no. GT 8) (Algemene
regeling bestrijding COVID-19
CLXXIV)
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No. 113

LANDSBESLUIT, houdende
algemene maatregelen, van 9 juli 2021 tot wijziging van het
Landsbesluit aanspraken genees- en verbandmiddelen (AB
2004 no. 18) (herstel geneesmiddelenlijst in Bijlage A)

No. 114

LANDSBESLUIT van 15 juli
2021 no. 1, houdende de benoeming van de heer E.G.A.
Vrolijk tot voorzitter van de
Staten van Aruba voor het resterende zittingsjaar 2020-2021

No. 115

LANDSBESLUIT van 15 juli
2021 no. 2, houdende de benoeming van de heer U.M.
Arends tot ondervoorzitter van
de Staten van Aruba voor het
resterende Zittingsjaar 20202021

No. 116

RIJKSWET van 14 juli 2021 tot
wijziging van de Paspoortwet in
verband met de uitvoering van
Verordening (EU) 2019/1157
van het Europees Parlement en
de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de
beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en
van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie
en hun familieleden die hun
recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten)

No. 117

BESLUIT van 14 juli 2021,
houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden en het Paspoortbesluit in verband met de
uitvoering van Verordening
(EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van

20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van
identiteitskaarten van burgers
van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij
verkeer uitoefenen (PbEU 2019,
L 188)
No. 117A

VERBETERBLAD

No. 118

BESLUIT van 14 juli 2021 tot
vaststelling van het tijdstip van
inwerkingtreding van de rijkswet van 14 juli 2021 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van
Verordening (EU) 2019/1157
van het Europees Parlement en
de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de
beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en
van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie
en hun familieleden die hun
recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten) (Stb. 2021, 351) en het
besluit van 14 juli 2021, houdende wijziging van het Besluit
paspoortgelden en het Paspoortbesluit in verband met de
uitvoering van Verordening
(EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van
20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van
identiteitskaarten van burgers
van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij
verkeer uitoefenen (PbEU 2019,
L 188) (Stb. 2021, 352)
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No. 119

No. 120

No. 121

MINISTERIËLE REGELING
van 22 juli 2021 ter uitvoering
van de artikelen 16, eerste lid,
van de Calamiteitenverordening
(AB 1989 no. 51) en 5 van de
Algemene
politieverordening
(AB 1995 no. GT 8) (Algemene
regeling bestrijding COVID-19
CLXXV)
MINISTERIËLE REGELING
van 23 juli 2021 ter uitvoering
van de artikelen 16, eerste lid,
van de Calamiteitenverordening
(AB 1989 no. 51) en 5 van de
Algemene
politieverordening
(AB 1995 no. GT 8) (Algemene
regeling bestrijding COVID-19
CLXXVI)
MINISTERIËLE REGELING
van 28 juli 2021 ter uitvoering
van de artikelen 16, eerste lid,
van de Calamiteitenverordening
(AB 1989 no. 51) en 5 van de
Algemene
politieverordening
(AB 1995 no. GT 8) (Algemene
regeling bestrijding COVID-19
CLXXVII)

No. 122

MINISTERIËLE REGELING
van 30 juli 2021 ter uitvoering
van de artikelen 16, eerste lid,
van de Calamiteitenverordening
(AB 1989 no. 51) en 5 van de
Algemene
politieverordening
(AB 1995 no. GT 8) (Algemene
regeling bestrijding COVID-19
CLXXVIII)

No. 123

LANDSBESLUIT, houdende
algemene maatregelen, van 28
juli 2021 ter uitvoering van artikel 13, eerste lid, van de
Landsverordening ruimtelijke
ontwikkeling (AB 2006 no. 38)
(Landsbesluit Ruimtelijk Ont-

wikkelingsplan met Voorschriften 2021)
No. 124

MINISTERIËLE REGELING
van 3 augustus 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste
lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5
van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8)
(Algemene regeling bestrijding
COVID-19 CLXXIX)

No. 125

LANDSVERORDENING van
30 juli 2021 tot vaststelling van
de begrotingen van de ministeries van het Land voor het
dienstjaar 2021 en tot wijziging
van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013
no. 94)

No. 126

REGELING van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties van 18
juli 2021, nr. 2021-0000374855,
houdende de wijziging van de
Paspoortuitvoeringsregeling
Nederland 2001, de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland
2001, de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen en de
Paspoortuitvoeringsregeling
Koninklijke Marechaussee 2001
in verband met de uitvoering
van
Verordening
(EU)
2019/1157 van het Europees
Parlement en de Raad van 20
juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van
identiteitskaarten van burgers
van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij
verkeer uitoefenen (PbEU 2019,
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L 188) en enkele technische
verbeteringen
No. 127

No. 128

No. 129

No. 130

No. 131

MINISTERIËLE REGELING
van 6 augustus 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste
lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5
van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8)
(Algemene regeling bestrijding
COVID-19 CLXXX)
MINISTERIËLE REGELING
van 9 augustus 2021 ter uitvoering van de artikelen 16, eerste
lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51) en 5
van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT 8)
(Algemene regeling bestrijding
COVID-19 CLXXXI)
MINISTERIËLE REGELING
van 12 augustus 2021 ter uitvoering van de artikelen 16,
eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)
en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT
8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXXII)
MINISTERIËLE REGELING
van 13 augustus 2021 ter uitvoering van de artikelen 16,
eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)
en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT
8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXXIII)
MINISTERIËLE
van 18 augustus
voering van de
eerste lid, van de

REGELING
2021 ter uitartikelen 16,
Calamiteiten-

verordening (AB 1989 no. 51)
en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT
8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXXIV)
No. 132

MINISTERIËLE REGELING
van 20 augustus 2021 ter uitvoering van de artikelen 16,
eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)
en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT
8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXXV)

No. 133

MINISTERIËLE REGELING
van 21 augustus 2021 ter uitvoering van de artikelen 16,
eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)
en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT
8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXXVI)

No. 134

MINISTERIËLE REGELING
van 24 augustus 2021 ter uitvoering van de artikelen 16,
eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)
en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT
8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXXVII)

No. 135

MINISTERIËLE REGELING
van 27 augustus 2021 ter uitvoering van de artikelen 16,
eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)
en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT
8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXXVIII)
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No. 136

No. 137

MINISTERIËLE REGELING
van 30 augustus 2021 ter uitvoering van de artikelen 16,
eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)
en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT
8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXXXIX)
Bekendmaking in het Afkondigingsblad van Aruba van de
geldende tekst van het Burgerlijk Wetboek van Aruba op
grond van artikel 1, eerste en
tweede lid, van het Landsbesluit
bekendmaking wettelijke regelingen (AB 1986 no. 1), jo. artikel III, vierde lid, van de
Landsverordening van 23 september 2016 tot wijziging van
het Burgerlijk Wetboek van
Aruba (AB 1989 no. GT 100) in
verband met een aantal onderwerpen die nog een regeling of
aanpassing in het Burgerlijk
Wetboek van Aruba behoeven
(aanvulling Burgerlijk Wetboek
van Aruba) (AB 2016 no. 51,
zoals gewijzigd).

No. 138

NIET UITGEGEVEN

No. 139

LANDSBESLUIT, houdende
algemene maatregelen, van 1
september 2021 tot wijziging
van het Landsbesluit gezagsregisters (AB 2002 no. 22)

No. 140

MINISTERIËLE REGELING
van 1 september 2021 ter uitvoering van de artikelen 16,
eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)
en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT

8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CLXC)
No. 141

LANDSBESLUIT, houdende
algemene maatregelen, van 31
augustus 2021 ter uitvoering
van artikel 2 van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no.
24) (Sanctiebesluit Iran)

No. 142

MINISTERIËLE REGELING
van 30 augustus 2021 tot wijziging van de Regeling inschrijving en inschrijvingskenmerk
(AB 1991 no. GT 36)

No. 143

LANDSVERORDENING van
27 augustus 2021 tot wijziging
van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorisme-financiering
(AB 2011 no. 28), het Wetboek
van Strafrecht van Aruba (AB
2012 no. 24), de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24),
de Landsverordening meldplicht
in- en uitvoer contant geld (AB
2000 no. 27), de Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000
no. 28), de Landsverordening
toezicht kredietwezen (AB 1998
no. 16), de Landsverordening
toezicht effectenverkeer (AB
2016 no. 53) en de Aanbestedingsverordening (AB 2019 no.
39)
(algehele
herziening
AML/CFT-wetgeving)

No. 144

MINISTERIËLE REGELING
van 3 september 2021 ter uitvoering van de artikelen 16,
eerste lid, van de Calamiteitenverordening (AB 1989 no. 51)
en 5 van de Algemene politieverordening (AB 1995 no. GT
8) (Algemene regeling bestrijding COVID-19 CXCI)
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No. 145

Bekendmaking en besluit tot
inwerkingtreding, van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 31 augustus 2021, nr.
IENW/BSK-2021/222344, van
wijzigingen van twee regionale
Codes betreffende de veiligheid
van schepen waarmee reizen
worden ondernomen in het Caribisch gebied
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 22 SEPTEMBER 2021
DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde producten behorende tot de eerste levensbehoeften, zoals vastgesteld in de Prijsregeling eerste levensbehoeften (AB 1990 no. 86) te wijzigen;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel I
De bijlage van de Prijsregeling eerste levensbehoeften (AB 1990 no. 86) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel/Merk
a. Rijst;
PALOMA
-wit

-wit,parboiled
-wit,zilvervlies
-wit,semi super
b. Eetbareolie;
REAL
-corn oil

-vegetable oil

Inhoud

Hoogst toelaatbare prijs aan
de kleinhandel
(Afl.)

Hoogst toelaatbare prijs aan
de consument
(Afl.)

Gelezen:
25/1 kg.
12/2 kg.
5/5 kg.
4/10 kg.
25/1 kg.
25/1 kg
25/1 kg.
Gelezen:

60.68
58.25
60.68
97.09
63.57
57.79
46.23

2.92
5.84
14.59
29.18
3.06
2.78
2.22

24/16 oz.
12/24 oz.
9/48 oz.
6/96 oz.
2/17.5 lbs.
24/16 oz.
12/24 oz.

99.80
75.53
94.41
118.68
113.04
94.41
70.13

5.04
7.63
12.72
23.99
68.54
4.77
7.09

9/48 oz.
6/96 oz.
2/17.5 lbs.

89.01
113.29
110.41

11.99
22.90
66.95
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c. Babyvoeding;
SIMILAC
-go&grow sensitive powder
-go&grow powder
-advance powder
-spit up powder
-pro advance powder
-pro sensitive powder
-pro total comfort powder
-alimentum powder
-sensitive powder
d. Koffie;
NESCAFE
-colombian blend

Gelezen:
4/23.3 oz.
4/24 oz.
6/12.4 oz.
6/20.6 oz.
6/12.3 oz.
4/20.6 oz.
4/20.1 oz.
4/20.1 oz.
6/12.1 oz.
6/12.0 oz.
6/20.1 oz.
Gelezen:

108.61
108.61
79.03
147.90
86.89
106.49
116.45
116.45
232.04
86.89
164.77

32.93
32.93
15.97
29.89
17.56
32.29
35.31
35.31
46.90
17.56
33.30

12/85 gr.
12/200 gr.

67.67
153.14

6.86
15.48

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de
Landscourant van Aruba en indien die dag na 18 september 2021 ligt, dan werkt deze regeling terug tot en met 18 september 2021.
X.J. Maduro
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