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GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO 

BESCHIKKING 

 

betreffende het verzoek op grond van artikel 3:200a e.v. van het Burgerlijk Wetboek 

tot toekenning van de onroerende zaak 

 

SPERANZA ARIBA,  

(West Chincho Grandi), 

 

groot circa 2.5 ha, omschreven in rooibrief 17 van 22 juni 1860, gelegen aan de weg 

van Groot Sint Joris (West Chincho Grandi) ten oosten van Oude Water, thans 

begrensd door onder meer de Kaya Hose Liberia, Kaya Dionysius en Kaya Helios, ten 

name staand van I. Casper (of Caspar), ook genaamd I. Martis. 

 

met als verzoekers  

 

1. Mirva Ludgeria JULIANA -DAVIS, 

2. Efrén Franciscus JULIANA, 

3. Marylou Ludgeria JULIANA, 

4. Beatrix Isabel WINDSTER, 

5. Humphried Martin WINDSTER, 

gemachtigde: mr. L.L.A. Davelaar-Franklin, 

 

en als belanghebbende 

 

HET LAND CURAÇAO. 
 

 

1. Het verloop van de procedure 

 

Verzoekers hebben op 6 maart 2019 een verzoekschrift met stukken ingediend.  

 

2. De beoordeling 

 

2.1 Het verzoek betreft de toepassing van artikel 3:200a en verder van het Burgerlijk 

Wetboek. In dat kader moeten mogelijke belanghebbenden worden opgeroepen. Het 

voorschot als bedoeld in art. 3:200f lid 4 BW ter dekking van de kosten van de 

oproepingen en publicaties wordt vastgesteld op NAf. 2.000. Verzoekers dienen dit 

bedrag te voldoen door middel van storting of overboeking op rekeningnummer 

30649307 bij Banco di Caribe ten name van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, 

onder vermelding van "Cur201400474, boedel Speranza Ariba (t.a.v. mw. Bito)". 

 

2.2 Verzoekers zullen op de hierna te noemen rolzitting een bewijs van betaling 

kunnen overleggen.  
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2.3 Aan verzoekers wordt tevens verzocht op de rolzitting de adresgegevens over te 

leggen van de (overige) bewoners van Speranza Ariba, genoemd in bijlage 8 bij het 

verzoekschrift.  

 

2.4 Aan verzoekster sub 1 zal gelet op het namens haar overgelegde bewijs van 

onvermogen gratis admissie worden verleend. 

 

3. Beslissing 

 

Het Gerecht: 

 

3.1 verleent verzoekster sub 1 toestemming kosteloos te procederen; 

 

3.2 verwijst de zaak naar de rolzitting van 11 juni 2019, 14.00 uur, voor akte zijdens 

verzoekers houdende de onder 2.2 en 2.3 bedoelde gegevens; 

  

3.3 houdt iedere verdere beslissing aan.  

 

Aldus gegeven door mr. P.E. de Kort, rechter in het Gerecht in eerste aanleg van 

Curaçao, op 3 mei 2019.  

 

 


