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LIQUIDATIE
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR
AANDELEN LA LINDA HOLDING
(in liquidatie)
Bij besluit van het bestuur van bovengenoemde rechtspersoon, genomen op 1 maart
2022, gevestigd in Aruba onder Kamer van
Koophandel registratienummer S1175.0, is
besloten de bovengenoemde rechtspersoon
per 1 maart 2022 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
Burgerlijke Wetboek van Aruba (AB 1989
no. GT 100), de vereffening van de rechtspersoon is beëindigd. Deze verklaring is bij het
stichtingenregister gedeponeerd.
De vereffenaar,
Aaron Joshua Hochman
Alto Vista 6
Noord
Aruba

EDITIE NO. 10

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

LIQUIDATIE
SURGICAL PROCEDURES DE CUBA
N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 22 april
2022 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Olivia Galindo Felix
Palm Beach 102 E
LIQUIDATIE
RASMIJN ROOFING AND
CONSTRUCTION N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 20 april
2022 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Lucas E. Rasmijn
Palm Beach 102 E
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LIQUIDATIE
CRILLON CORPORATION A.V.V.
(in liquidatie)
is geliquideerd en de naam is doorgehaald in
het handelsregister.
De vereffenaar
Iris J. Pineda
Av 2 Con 3, Edif Colina Park
Torre D, Piso 3, Apt D32, Los Samanes
Caracas, Venezuela.
LIQUIDATIE
QUANT TRADING VBA
(in liquidatie)
Bij besluit van de aandeelhouders van bovengenoemde rechtspersoon, genomen op 31
maart 2022, is besloten de bovengenoemde
rechtspersoon per 5 mei 2022 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,
Leon M. Bérénos
Nijhoffstraat 140B
Apt. 2 San Nicolas
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 20 april 2022,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel

hiervan voor GEZIEN heeft getekend, is
MARYURI
GERALDINE
LEAL
BECERRA, wonende in Venezuela,
OPGEROEPEN:
om op maandag 22 augustus 2022 des voormiddags om 9:10 uur, ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan de J.G. Emanstraat 51 in Aruba,
te verschijnen, teneinde op het door CARLOS
ENRIQUE WEVER, wonende in Aruba, 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 21 april 2022, 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 MILAGROS GILSANCHEZ, laatst bekend adres Dr. Leijdsstraat 88, 2021 RK Haarlem, Nederland,
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 25 april 2022 van de deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
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GEZIEN heeft getekend, is CARLOS
ANDRES CORREA, thans zonder bekende
woon en of verblijfplaats in Aruba of elders,
OPGEROEPEN:
om op maandag 22 augustus 2022 des voormiddags om 09:50 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
Erelyn Jeniss Silberie, 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 5 mei 2022 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, zijn ERFGENAMEN VAN
WIJLEN CANDICE ANN MUSETTI, laatstelijk wonende op Aruba aan het adres te Sero Patrishi 118, doch zonder bekende woonen of verblijfplaats in Aruba of elders,
WEDEROM OPGEROEPEN
IN KORTGEDING
om op vrijdag 3 juni 2022 des voormiddags
om 08:30 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 de stichting Fundacion Cas Pa Comunidad Arubano
ingediend verzoek te worden gehoord. Afschrift van het verzoekschrift kan ten kantore
van mij, deurwaarder, Weststraat 30, Oranjestad, worden verkregen.
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 5 mei 2022 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, zijn ERFGENAMEN VAN
WIJLEN
CHRISTIAAN
ADRIAAN
POLVLIET, laatstelijk wonende in Aruba aan
het adres Bushiri 340, doch zonder bekende
woon en of verblijfplaats op Aruba of elders,
WEDEROM OPGEROEPEN
IN KORTGEDING
om op vrijdag 3 juni 2022 des voormiddags
om 08:45 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 de stichting Fundacion Cas Pa Comunidad Arubano
ingediend verzoek te worden gehoord. Afschrift van het verzoekschrift kan ten kantore
van mij, deurwaarder, Weststraat 30, Oranjestad, worden verkregen.
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 exploit van mij, Bernard R. Roos, deurwaarder bij het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van Aruba, Curacao en Sint Maarten
en van Bonaire, Saba en Sint Eustatius en bij
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, van
25 april 2022, waarvan afschrift is gelaten
aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die
het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan ALBERTO CARLOS RODELCO
MONTIEL, zonder bekende woon en of verblijfplaats op Aruba of elders,
BETEKEND:
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een grosse van een beschikking van 21 februari 2022, ten verzoeke van Marianela Lisandra Arends, wonende in Aruba, waarbij de
echtscheiding tussen partijen, op 21 februari
2022 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 exploit van mij, Linda R. Morales-Wix,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en Sint Maarten en van Bonaire,
Saba en Sint Eustatius en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba van 20 april 2022,
waarvan afschrift is gelaten aan de directeur
van de DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is aan LILIA DEL
CARMEN LAGUADO GONZALEZ, zonder
bekende woon en of verblijfplaats in Aruba of
elders,
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 7 maart
2021, ten verzoeke van Nestor Enrique Infante, wonende in Aruba, waarbij de echtscheiding tussen partijen, op 8 september 2017 in
Venezuela met elkander gehuwd, is uitgesproken.
De deurwaarder,
L.R. Morales-Wix

AANKONDIGING
LAND ARUBA
Op verzoek van de Ontvanger der Belastingen van Aruba, die in deze zaak domicilie
kiest op het kantoor van mij, Shajaira A.T.
Lacle, belastingdeurwaarder te Oranjestad
Aruba, kantoorhoudende aan de Camacuri 2.
Heb ik, Shajaira A.T. Lacle, aan Edith Perez,
voorheen wonende in Aruba, thans zonder
bekende woonplaats binnen en buiten Aruba,
BETEKEND
een door mij, belastingdeurwaarder, op 21
april 2022 opgemaakt proces-verbaal, waarbij
uit kracht van de daarin vermelde dwangschriften, op verzoek van de rekwirant en ten
laste van de gerekwireerde, het daarin vermelde beslag onder derden is opgenomen.
Van dit exploot van beslag onder derden heb
ik afschrift achtergelaten aan de directeur van
Directie Wetgeving en Juridische Zaken te
Schotlandstraat 53, Oranjestad, Aruba.
De belastingdeurwaarder,
S.A.T. Lacle
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MINISTERIELE BESCHIKKING
van de minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling
Overwegende:
dat bij mandaatbeschikking van de voormalige minister van Financiën en Economische
Zaken de directeur van de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie met ingang
van 1 februari 2006 is gemachtigd om namens hem de bevoegdheden uit te oefenen die
voortvloeien uit de artikelen 2, 5, 6 en 7 van de Vestigingsverordening bedrijven met betrekking tot het verlenen en het daaraan verbinden van voorwaarden, het weigeren of intrekken van een vestigingsvergunning;
dat bij mandaatbeschikking van 8 januari 2009 van voornoemde minister de High Commissioner van het Aruba Financial Center is gemachtigd om namens hem met ingang van
1 januari 2009 dezelfde aan hem ingevolge de artikelen 2, 5, 6 en 7 van de Vestigingsverordening bedrijven toegekende bevoegdheden uit te oefenen met betrekking tot het verlenen en daaraan voorwaarden te verbinden, wijziging, weigering of intrekking van een vestigingsvergunning, ten aanzien van een in die beschikking limitatief opgesomde vennootschappen, waaronder vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en Aruba vrijgestelde vennootschappen, waarvan de activiteiten zich beperken tot de activiteiten vermeld
in het Landsbesluit aanwijzing activiteiten Aruba vrijgestelde vennootschap;
dat de directeur van de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie ten aanzien van
de vennootschappen waartoe de High Commissioner van het Aruba Financial Center bijzondere machtiging is verleend, niet bevoegd is om namens de minister, belast met economische zaken, een besluit te nemen ten aanzien van aanvragen voor het verlenen, het
verbinden van voorwaarden, het wijzigen, het weigeren of intrekken van een vestigingsvergunning;
dat de Aruba Financial Center vanwege de invoering van de Landsverordening invoering
Boek 2 inzake het rechtspersonenrecht en de Aanpassingsverordening Boek 2 BWA
evenwel sinds geruime tijd niet meer actief is en op korte termijn zal worden opgeheven;
dat het wenselijk is de bevoegdheden die door de High Commissioner namens de minister,
belast met economische zaken, werden uitgeoefend, door de Directeur van de Directie
Economische Zaken, Handel en Industrie worden uitgeoefend, waardoor het wenselijk is
laatstgenoemde daartoe machtiging te verlenen;
dat het gelet op het bovenstaande wenselijk is om de mandaatbeschikking van 8 januari
2009 van de voormalige minister van Financiën en Economische Zaken in te trekken, als
gevolg waarvan de Directeur van de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie op
grond van de geldende mandaatbeschikking volledig zal zijn gemachtigd om namens de
minister, belast met economische zaken, de bevoegdheden uit te oefenen die voortvloeien
uit de artikelen 2, 5 6 en 7 van de Vestigingsverordening bedrijven met betrekking tot het
verlenen en het daaraan verbinden van voorwaarden, weigeren of intrekken van een vestigingsvergunning;
JAARGANG 2022 EDITIE NO. 10

LANDSCOURANT VAN ARUBA
6 mei 2022
Pagina 6
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Gelet op:
de artikelen 2, 5 6 en 7 van de Vestigingsverordening bedrijven (AB 1990 no. GT 55);
HEEFT BESLOTEN:
I.

Met ingang van heden de mandaatbeschikking van 8 januari 2009 van de voormalige minister van Financiën en Economische Zaken in te trekken;

II.

Te bepalen dat deze beschikking in de Landscourant van Aruba bekend zal worden gemaakt.

Oranjestad, 25 april 2022

De minister van Economische Zaken,
Communicatie en Duurzame Ontwikkeling
G.B. Wever
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AANWIJZING
van 21 april 2022 No. 110 van de President van de Centrale Bank van Aruba
Overwegende:
dat het wenselijk is om de heer N.B. Peterson, werkzaam bij de Centrale Bank van Aruba,
aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de hierna te noemen landsverordeningen;
Gelet op:
artikel 52 van de Landsverordening toezicht kredietwezen (A.B. 1998 no. 16);
artikel 25 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (A.B. 2000 no. 82);
artikel 28 van de Landsverordening toezicht trustkantoren (A.B. 2009 no 13);
artikel 15 van de Sanctieverordening 2006 (A.B. 2007 no. 24);
artikel 12 van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (A.B. 2003 no. 60);
artikel 20 van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no. GT 17);
artikel 35 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);
artikel 93 van de Landsverordening toezicht effectenverkeer (A.B. 2016 no. 53).
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden, de heer N.B. Peterson, in zijn hoedanigheid van werknemer bij de
Centrale Bank van Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving
van het bepaalde bij of krachtens de navolgende landsverordeningen:
de Landsverordening toezicht kredietwezen;
de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf;
de Landsverordening toezicht trustkantoren;
de Sanctieverordening 2006;
de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven;
de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen;
de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering; en
de Landsverordening toezicht effectenverkeer.

II.

vast te leggen dat deze aanwijzing in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.

Jeanette R. Semeleer
President
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AANWIJZING
van 21 april 2022 No. 111 van de President van de Centrale Bank van Aruba
Overwegende:
dat het wenselijk is om de heer W.A.G. Roelens, werkzaam bij de Centrale Bank van Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de hierna te noemen landsverordeningen;
Gelet op:
artikel 52 van de Landsverordening toezicht kredietwezen (A.B. 1998 no. 16);
artikel 25 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (A.B. 2000 no. 82);
artikel 28 van de Landsverordening toezicht trustkantoren (A.B. 2009 no 13);
artikel 15 van de Sanctieverordening 2006 (A.B. 2007 no. 24);
artikel 12 van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (A.B. 2003 no. 60);
artikel 20 van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no. GT 17);
artikel 35 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);
artikel 93 van de Landsverordening toezicht effectenverkeer (A.B. 2016 no. 53).
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden, de heer W.A.G. Roelens, in zijn hoedanigheid van werknemer bij de
Centrale Bank van Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving
van het bepaalde bij of krachtens de navolgende landsverordeningen:
de Landsverordening toezicht kredietwezen;
de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf;
de Landsverordening toezicht trustkantoren;
de Sanctieverordening 2006;
de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven;
de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen;
de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering; en
de Landsverordening toezicht effectenverkeer.

II.

vast te leggen dat deze aanwijzing in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.

Jeanette R. Semeleer
President
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AANWIJZING
van 21 april 2022 No. 112 van de President van de Centrale Bank van Aruba
Overwegende:
dat het wenselijk is om mevrouw M.L. Tromp, werkzaam bij de Centrale Bank van Aruba,
aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de hierna te noemen landsverordeningen;
Gelet op:
artikel 15 van de Sanctieverordening 2006 (A.B. 2007 no. 24);
artikel 35 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28).
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden, mevrouw M.L. Tromp, in haar hoedanigheid van werknemer bij de
Centrale Bank van Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving
van het bepaalde bij of krachtens de navolgende landsverordeningen:
de Sanctieverordening 2006; en
de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.

II.

vast te leggen dat deze aanwijzing in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.

Jeanette R. Semeleer
President
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AANWIJZING
van 21 april 2022 No. 113 van de President van de Centrale Bank van Aruba
Overwegende:
dat het wenselijk is om de heer J.J. Jacobs, werkzaam bij de Centrale Bank van Aruba, aan
te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de hierna te noemen landsverordeningen;
Gelet op:
artikel 52 van de Landsverordening toezicht kredietwezen (A.B. 1998 no. 16);
artikel 25 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (A.B. 2000 no. 82);
artikel 28 van de Landsverordening toezicht trustkantoren (A.B. 2009 no 13);
artikel 15 van de Sanctieverordening 2006 (A.B. 2007 no. 24);
artikel 12 van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (A.B. 2003 no. 60);
artikel 20 van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no. GT 17);
artikel 35 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);
artikel 93 van de Landsverordening toezicht effectenverkeer (A.B. 2016 no. 53).
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van heden, de heer J.J. Jacobs, in zijn hoedanigheid van werknemer bij de Centrale Bank van Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van
het bepaalde bij of krachtens de navolgende landsverordeningen:
de Landsverordening toezicht kredietwezen;
de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf;
de Landsverordening toezicht trustkantoren;
de Sanctieverordening 2006;
de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven;
de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen;
de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering; en
de Landsverordening toezicht effectenverkeer.

II.

vast te leggen dat deze aanwijzing in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.

Jeanette R. Semeleer
President

JAARGANG 2022 EDITIE NO. 10

LANDSCOURANT VAN ARUBA
6 mei 2022
Pagina 11
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

MINISTERIËLE REGELING
VAN 19 APRIL 2022
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, COMMUNICATIE EN
DUURZAME ONTWIKKELING
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

Inhoud

a.Vloeibare koffiemelk;
CARNATION
-evp reduced fat tt
b.Babyvoeding;
GERBER
-apple peach pouch
c.Thee;
LIPTON
-black thea
d.Rijst;
NIKA
-white rice
PALOMA
-wit,5% broken
-wit,5% broken parboiled
-wit,5% broken zilver vlies
-wit,15% broken semi super
e.Eetbare olie;
GOYA
-canola

-corn oil

Hoogst toelaatbare prijs aan
de kleinhandel
(Afl)

Hoogst toelaatbare prijs aan
de consument
(Afl)

Gelezen:
18/330 ml.

34.06

2.29

Gelezen:
12/100 gr.

19.87

2.01

Gelezen:
12/1000 ct

107.04

10.82

76.77
72.93

15.38
29.22

55.19
57.50
60.94
60.94
52.99
43.73

5.53
13.83
2.93
14.65
2.55
2.10

124.03
90.60
102.59
123.65
90.36

6.05
8.84
13.34
6.03
8.81

Gelezen:
6/10 lbs.
3/20 lbs.
Gelezen:
12/2 kg.
5/5 kg.
25/1 kg.
5/5 kg.
25/1 kg.
25/1 kg.
Gelezen:
24/16 oz.
12/24 oz.
9/40 oz.
24/16 oz.
12/24 oz.
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9/40 oz.
102.47
13.32
9/48 oz.
116.76
15.18
6/96 oz.
146.92
28.65
6/1 gls.
194.27
37.89
-vegetable oil
24/16 oz.
113.36
5.53
12/24 oz.
82.36
8.03
9/40 oz.
94.19
12.25
6/96 oz.
131.53
25.65
6/128 oz.
173.68
33.87
Gelezen:
NIKA
-vegetable oil
24/500 ml.
84.15
4.10
12/1 ltr.
76.62
7.47
6/3 ltr.
100.48
19.60
f.Koffie;
Gelezen:
INDUBAN GOURMET
-roasted ground coffee sachets
16/1 lbs.
211.36
16.02
Gelezen:
SANTO DOMINGO
-roasted ground coffee sachets
20/0.5 lbs.
114.43
6.94
16/1 lbs.
169.51
12.85
-roasted ground coffee cans
12/10 oz.
107.41
10.86
-roasted ground coffee
20/8.8 oz.
125.71
7.62
-decaffeinated roasted grnd coff
12/10 oz.
129.31
13.07
-roasted grnd coffee espresso
12/10 oz.
107.46
10.86
-roasted coffee beans
16/1 lbs.
189.28
14.35
Gelezen:
LOS COMUNEROS
-tostado en grano premium
1/16 oz.
25.93
31.44
-tostado y molido premium
1/16 oz.
25.93
31.44
-tostado y molido
1/250 gr.
5.65
6.85
1/500 gr.
10.86
13.18

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de Landscourant van Aruba en indien die dag na 16 april 2022 ligt, dan werkt deze regeling terug tot en
met 16 april 2022.
G.B. Wever
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