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Lezen voordat u aanbelt! 
 

Juridische Kennisgeving 
 

Kennisgeving aan de agent/vertegenwoordiger = kennisgeving aan de opdrachtgever 
Kennisgeving aan de opdrachtgever = kennisgeving aan de agent/vertegenwoordiger 

 
Dit document is en blijft het intellectuele eigendom van de mens: De Begunstigde 

  

“Qui non negat fatetur” - Hij die niet ontkent geeft toe. 
Geachte vertegenwoordiger/onderdaan van het Koninkrijk der Nederlanden. 
 
Wanneer U hier bent aangekomen, met het doel, een welbepaalde vorm van 
interactie aan te willen gaan, met Begunstigde van de woning met nr. 22, dan 
lijkt het fatsoenlijkheidshalve gepast, om in eerste instantie, akte te nemen van 
deze kennisgeving, waarin ondergetekende het genoegen heeft om U in te 
lichten, betreffende het hierna volgende; 
 
1) Voor de hierna genoemde entiteiten, zijn er strikte omgangsregels voorzien, waarmee onlosmakelijke 
contractueel bepaalde kosten/vergoedingen gepaard gaan, welke in deze kennisgeving worden gesommeerd en 
waarnaar wordt verwezen in het toe te passen kostenschema, “Terms & Conditions”: 
 
- Vertegenwoordigers/afgevaardigden van rechtspersonen, juridische entiteiten. 
- Vertegenwoordigers/afgevaardigden van de instellingen/instituten van de Staat der Nederlanden. 
- Politieagenten (lokale, federale en bijzondere eenheden/diensten) veldwachters, stadswachten, en andere 
dienaren/lakeien van de Kroon. 
- Medewerkers van incasso-ondernemingen, gerechtsdeurwaarders, kandidaat en/of plaatsvervangende 
deurwaarders, hun getuigen, trawanten, volgelingen en/of handlangers en medeplichtigen. 
 
2) Vooraleerst, dient eenieder op de hoogte te zijn van de recentelijk gewijzigde juridische status van 
ondergetekende, en bewoner van het pand met nr. 22, meerbepaald, die van “vrij en soeverein mens van vlees 
en bloed” zoals geclaimd in Motu Proprio & Proclamatie en het amendement VBI (Verklaring van Begrip en 
Intentie) met dagtekening; 27 december 2013, en overeengekomen met het (voormalig) staatshoofd dhr. W.A. 
van Amsberg.  
 
3) Voor meer duidelijkheid omtrent het inhoudelijke van Motu Proprio & Proclamatie en het amendement VBI, 
de rechtsgeldigheid ervan en de te volgen procedure/omgangsregels, tussen vrije en soevereine mensen 
enerzijds, en onderdanen van de Kroon anderzijds, wendt U zich best voor verificatie, tot Uw staatshoofd 
Willem-Alexander van Amsberg en/of één van zijn hofdienaren. Wel kunt u deze inzien op: 
www.soevereinestaat.wordpress.com  
 
4) Wanneer U poogt, om namens uzelf of uw opdrachtgever, enige interactie te bekomen met de Begunstigde: 
zonder in het bezit te zijn van een rechtsgeldig contract en een voorafgaande (van ondergetekende) verkregen, 
schriftelijke toestemming, specifiek een persoonlijke invitatie/uitnodiging/afspraak, al dan niet d.m.v. de 
fictieve juridische entiteit “de natuurlijke persoon”, en/of alle daarvan afgeleide juridische entiteiten, waarvan 
de hoogste autoriteit aangaande die juridische entiteit, “de natuurlijk persoon” zich sedert 18 maart 2014, niet 
meer bevindt bij het staatshoofd van de (voormalige) corporatie de Staat der Nederlanden, maar bij de enige 
rechtmatige eigenaar ervan, de mens van vlees en bloed: De Begunstigde. Wees u er dan van bewust dat U ten 
alle tijde, ZELF volledig persoonlijk aansprakelijk zal worden gehouden, voor iedere actie/poging tot 
moedwillige actie, die U onderneemt, die rechtstreeks of onrechtstreeks, bewust of onbewust, gewild of 
ongewild, een schending veroorzaakt van een onvervreemdbaar en gewaarborgd constitutioneel grondrecht van 
de mensheid, zoals deze worden beschreven, en zijn vastgelegd, ondertekend en geratificeerd in 
volkenrechtelijke verdragen zoals: De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM), het 
Internationaal Verdrag Inzake Burgerlijke en Politieke Rechten (IVIBPR), het Europese Verdrag voor de Rechten 
en vrijheden van de Mens (EVRM) en het handvest voor de grondrechten van de Europese Unie. 
5) Iedere handeling of actie die wordt ondernomen, en die enige vorm van verlies, schadelijke en/of nadelige 
gevolgen (materiële, emotionele dan wel psychische, maatschappelijke of fysieke schade) blijkt te veroorzaken 
t.a.v. ondergetekende, al dan niet in strijd met een artikel en/of grondrecht, zoals bepaald in de voornoemde 
internationale volkenrechtelijke verdragen, zal onverwijld en onherroepelijk worden aangevochten voor een 
daartoe bevoegde, onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke instantie of tribunaal, buiten het feit dat u of de 
Kroon daarvoor aangeslagen zal worden volgens het geldende kosten forfait. 
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6) Opdat U persoonlijk en/of in de hoedanigheid van uw vermeende functie, niet onwetend zou zijn/blijven, 
wordt U nu specifiek ingelicht, betreffende de recentelijke evolutie/wijzigingen in het globale juridische 
landschap, door de UCC-filings van OPPT (The One People’s Public Trust) en meer bepaald in: WA DC UCC Ref 
Doc #2012113593. 
 
7) Gelet op deze recente ontwikkelingen, welke zich heden, globaal ontvouwen, doch waar u zich mogelijk niet 
bewust van bent, en welke de dingen aanzienlijk ten goede veranderen. Een ontwaken vindt op grote schaal 
plaats waarin we allen deelnemen. Velen zijn te weten gekomen dat enkelen aan de top van het systeem, 
private en slechts op winst gerichte ondernemingen/bedrijven (®CORPORATIONS) zijn (waarvan sommigen 
zich voordoen als regeringen/®overheden) om de mensheid effectief tot slaaf te maken middels de controle 
van financiële, overheid, militaire, juridische en rechtshandhaving systemen en verschillend 
beleid/programma’s die belastingen/heffingen, energie voorziening, voedselproductie, waterveiligheid en 
feitelijk elk aspect van ons leven beïnvloeden. Wellicht kunt u vanuit uw eigen carrière de situatie zien, waaruit 
blijkt dat dit juist is. Het is een vreedzaam ontwaken en het is voor alle mensen. We willen vrede met allen die 
onbewust en zelfs bewust bijgedragen hebben aan het voormalige slavernij systeem. 
 
8) Met betrekking tot de UCC-deponeringen door OPPT, verzoekt ondergetekende U, om 
uw aandacht te vestigen op het volgende:  
- U wordt specifiek ingelicht dat u nu persoonlijk handelt in uw werk, u heeft niet langer het veiligheidsvangnet 
van uw voormalige (bedrijf/corporatie/organisatie) om u bij te staan, waardoor u persoonlijk aansprakelijk bent 
voor elke actie die u neemt onder: Common Law en bewaard in openbare orde UCC 1-103, en Universal Law. 
Zie: WA DC UCC Ref Doc #2012113593. 
 
9) Voor wat betreft banken/verzekeringen, instituten van de overheid en gerechtelijke instellingen: 
- Uw voormalige werkgever zijn/haar bedrijf (bank of overheid/gerecht) en ondergetekende hebben GEEN nog-
bestaand-rechtsgeldig contract, geen lening of beweerde openstaande schuld (vordering), als gevolg van de 
UCC-filings door OPPT, (die tot op heden, nog door niemand op deze planeet zijn weerlegd). [Zie specifiek de 
True Bill: WA DC UCC Doc # 2012114776, Oct. 24, 2012]. 
- In feite, heeft het voormalige bedrijf/organisatie/corporatie hoogst waarschijnlijk geen rechtmatige 
lening/hypotheek/krediet overeenkomsten meer met elk van haar klanten, waardoor u zich blootstelt aan 
ongelimiteerde persoonlijke aansprakelijkheid, bij elke voormalige veronderstelde klant, die u benadert voor 
een aflossing van een lening/krediet of vermeende schuld(invordering) waarvoor niet langer een afdoend, 
rechtsgeldig fundament en/of contract bestaat, als gevolg van de UCC-filings door OPPT. 
 
10) Vooraleer U verder gaat, met het uitbrengen van vermeende claims m.b.t. een beweerde, openstaande 
schuld(invordering) jegens de persoon van ondergetekende, raadt ondergetekende U ten stelligste aan om: 
- a) De vermeende claims te onderbouwen/voorzien van de nodige validatie en/of bewijzen betreffende de 
rechtsgeldigheid ervan op dit eigenste moment. 
- b) De betreffende UCC-filings door OPPT, ZELF te onderzoeken en indien U meent dat deze niet op uw situatie 
en in casu van toepassing zijn, de “Declaration of facts” (Verklaring van feiten) dan ook als eerste op deze 
planeet, inhoudelijk en punt voor punt weet te weerleggen. 
 
Voor de BANK: 
- 1) Dat U volledige documentatie genereert van de voorafgaande titel, eigendom en rechten op het geld dat 
ogenschijnlijk werd uitgeleend. 
- 2) Dat U uitgebreide documentatie overhandigd van de geschiedenis en de oorsprong van de fondsen dat de 
bank ogenschijnlijk had voorafgaande titel, eigendom en rechten op, die ogenschijnlijk werd uitgeleend, 
- 3) Dat U uitgebreide documentatie produceert van de daadwerkelijke transactie en de overdracht van de 
genoemde fondsen (voorafgaande titel, eigendom en rechten) van het geleende geld aan de kredietnemer 
(inclusief maar niet beperkt tot facturatie en/of ontvangsten) 
- 4) Dat U afdoend bewijs kan leveren, dat voor eens en altijd duidelijk maakt, dat er geen fraude/dwaling werd 
gepleegd met het oorspronkelijke natte inkt contract, en dat dit niet werd gesecuritiseerd en daarmee 
(door)verkocht aan een derde partij, wat het bestaande contract nietig zou maken wegens dwaling, misleiding 
en valsheid in geschrifte, etc. 
 
Voor het GERECHT/(R)OVERHEID: 
- 1) De volledige documentatie op voorafgaande titel, dat de natuurlijke persoon van ondergetekende slechts 
een fictieve entiteit is waarmee de overheid ten onrechte plichten en claims op mij als mens toe-eigent. 
- 2) Dat U kunt weerleggen dat uw vermeende GERECHT/(R)OVERHEID een coöperatie is welke gehouden is 
aan UCC, Common Law en Universal Law. 
- 3) Dat U kunt weerleggen dat er in de wet een onderscheid wordt gemaakt tussen mensen en natuurlijke 
personen en dat er een fundamenteel onderscheid bestaat tussen rechten en plichten. 
- 4) Dat U, ondergetekende het in natte inkt ondertekende contract kan voorleggen, dat ondergetekende heeft 
met uw vermeende fictieve organisatie GERECHT/(R)OVERHEID, en waaruit onweerlegbaar blijkt dat er door 
ondergetekende, contractueel overeengekomen verplichtingen dienen te worden nagekomen, ten aanzien van 
de corporatie de Staat der Nederlanden. 
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11) Verder in deze juridische kennisgeving, wenst ondergetekende nog even de aandacht te vestigen op 
datgene, dat voor sommige ordehandhavers en vertegenwoordigers van de Kroon, als verwarrend zou kunnen 
worden opgevat en/of niet geheel duidelijk werd meegegeven tijdens hun vorming in de rechtsleer van het 
Recht in Nederland, anno 2013. Het betreft de rechtsorde tussen de door Nederland ondertekende en 
geratificeerde, internationale volkenrechtelijke verdragen zoals het IVBPR en het EVRM enerzijds, en de 
Nederlandse grondwet anderzijds. 
 

De Universele Verklaring van de Mensen Rechten UVRM 
 
Alle menselijke wezens zijn geboren met gelijke en onvervreemdbare rechten en fundamentele vrijheden. De 
leden van de Verenigde Naties zijn verplicht de mensenrechten van ieder individu te handhaven, bevorderen en 
beschermen. Deze verplichting komt voort uit het Handvest der Verenigde Naties, die het geloof van de 
volkeren van de wereld bevestigt in fundamentele mensenrechten en in de waardigheid en waarde van de 
menselijke persoon. 
- Artikel 1 - Alle menselijke wezens zijn vrij geboren en gelijk in waardigheid en rechten. Ze zijn begiftigd met 
verstand en geweten en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. 
- Artikel 2 - Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden vastgelegd in deze Verklaring, zonder enig 
onderscheid van welke aard dan ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere 
overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Voorts zal er geen 
onderscheid gemaakt worden op basis van politieke, juridische of internationale status van het land of gebied 
waartoe een persoon behoort, zij het onafhankelijk, in trust, niet autonoom of onder enig andere beperking van 
soevereiniteit. 
- Artikel 3 - Eenieder heeft het recht op leven, vrijheid en veiligheid van persoon. 
- Artikel 4 - Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden; slavernij en slavenhandel zal in al haar 
vormen verboden zijn. 
- Artikel 5 - Niemand zal onderworpen worden aan folteringen noch aan wrede, inhumane of onterende 
behandeling of bestraffing. 
- Artikel 6 - Eenieder heeft overal het recht op erkenning als een persoon voor de wet. 
- Artikel 7 - Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie recht op gelijke bescherming van de 
wet. Allen hebben recht op gelijke bescherming tegen elke discriminatie die in strijd is met deze Verklaring en 
tegen elke aanzet tot een dergelijke discriminatie. 
- Artikel 8 - Eenieder heeft het recht op een effectief rechtsmiddel van de bevoegde nationale rechterlijke 
instanties tegen handelingen welke in strijd zijn met de grondrechten die hem toegekend worden door de 
grondwet of de wet. 
- Artikel 9 - Niemand zal onderworpen worden aan arbitraire arrestatie, detentie of verbanning. 
- Artikel 10 - Eenieder heeft in volledige gelijkheid recht op een eerlijk en openbare hoorzitting door een 
onafhankelijk en onpartijdig tribunaal, bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en van enige 
aanklacht tegen hem. 
- Artikel 11 (1) Eenieder, die aangeklaagd wordt wegens een strafbaar feit, heeft het recht voor onschuldig 
gehouden te worden totdat zijn schuld bewezen geacht wordt krachtens de wet in een openbare hoorzitting, 
waarbij hij alle waarborgen heeft gehad die nodig waren voor zijn verdediging. (2) Niemand zal voor schuldig 
gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of verzuim dat geen 
strafrechtelijk vergrijp vormt, naar nationaal of internationaal recht, op het tijdstip waarop het werd gepleegd. 
Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het strafrechtelijk vergrijp van 
toepassing was. 
- Artikel 12 - Niemand zal onderworpen worden aan arbitraire inmenging in zijn privacy, familie, thuis of 
correspondentie, noch aan enige aantasting van zijn eer of reputatie. Iedereen heeft recht op bescherming door 
de wet tegen dergelijke inmenging of aantasting. 
- Artikel 13 (1) Eenieder heeft het recht zich vrij te verplaatsen en te verblijven binnen de grenzen van elke 
Staat. (2) Eenieder heeft het recht elk land te verlaten, met inbegrip van zijn eigen, en naar zijn land terug te 
keren. 
- Artikel 15 (1) Eenieder heeft het recht op een nationaliteit. (2) Niemand zal arbitrair beroofd worden van zijn 
nationaliteit noch het recht ontzegd worden zijn nationaliteit te wijzigen. 
- Artikel 16 (1) Mannen en vrouwen van volwassen leeftijd hebben, zonder enige beperking op grond van ras, 
nationaliteit of religie, het recht te huwen en een familie te stichten. Zij hebben recht op gelijke rechten op 
huwelijk, tijdens het huwelijk en bij ontbinding ervan. (2) In het huwelijk zal getreden worden slechts in vrije 
en volledige toestemming der aanstaande echtgenoten. (3) De familie is de natuurlijke en fundamentele 
groepseenheid van de samenleving en heeft recht op bescherming door de samenleving en de Staat. 
- Artikel 17 (1) Eenieder heeft het recht op eigen 'eigen-dom', alleen alsook in associatie met anderen. (2) 
Niemand zal arbitrair van zijn 'eigen-dom' beroofd worden. 
- Artikel 18 Eenieder heeft het recht op vrijheid van gedachten, geweten en religie; dit recht omvat tevens de 
vrijheid van geloof of overtuiging te veranderen, alsook de vrijheid, alleen of in gemeenschap met anderen en 
in het openbaar of privé, zijn religie of geloof te manifesteren in het lesgeven, beoefenen, aanbidden en 
eerbiedigen. 
- Artikel 23 (1) Eenieder heeft het recht te werken, tot vrije keuze van beroep, op rechtvaardige en gunstige 
arbeidsomstandigheden en bescherming tegen werkloosheid. (2) Eenieder, zonder enige discriminatie, heeft het 
recht op gelijke betaling voor gelijke arbeid. (3) Eenieder die arbeid verricht heeft recht op rechtvaardige en 
gunstige vergoeding welke voor hem en zijn familie een menswaardig bestaan waarborgen, indien nodig 
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aangevuld met andere middelen ter sociale bescherming. (4) Eenieder heeft het recht vakbonden op te richten 
en er lid van te worden, voor de bescherming van zijn belangen. 
- Artikel 25 (1) Eenieder heeft het recht op een levensstandaard die adequaat is voor de gezondheid en 
welzijn van zichzelf en zijn familie, inclusief voedsel, kleding, huisvesting en medische verzorging en benodigde 
sociale diensten, alsook het recht op zekerheid in het geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, weduwschap, 
ouderdom of een ander gemis van bestaan onder omstandigheden van buiten zijn invloedssfeer. (2) 
Moederschap en jeugd hebben recht op speciale zorg en bijstand. Alle kinderen, binnen of buiten het huwelijk 
geboren, zullen dezelfde bescherming genieten. 
- Artikel 26 (1) Eenieder heeft het recht op opleiding. Opleiding zal gratis zijn, ten minste voor elementaire en 
basisopleiding. Elementaire opleiding zal verplicht zijn. Technische en beroepsopleiding zal algemeen 
beschikbaar gesteld worden en hogere opleiding zal gelijkelijk toegankelijk zijn voor eenieder op basis van 
verdienste. (2) Opleiding zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en voor het 
versterken van respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden. Het zal begrip, tolerantie en 
vriendschap bevorderen tussen alle naties, rassen en religieuze groepen en het zal de activiteiten van de 
Verenigde Naties voor onderhoud en vrede bevorderen. (3) Ouders hebben een voorgaand recht om het soort 
opleiding voor hun kinderen te kiezen. 
 
De Rechtsorde 
Kort samen gevat ziet de Rechtsorde er dus zo uit: 
1e. International LAW (UCC, Common Law, Universal Law) internationale handel en mensenrechten verdragen. 
Internationaal Gewoonterecht/ ongeschreven recht. Internationaal Hof voor de Rechten van de Mens te 
Straatsburg. IVBPR, UVRM, EVRM, Handvest voor de grondrechten van de EU,…. 
2e. Nederlandse Grondwet: Ondergeschikte vormen van wetgeving in het Burgerlijk Recht 
3e. Wetten, decreten en ordonnanties (Politierechtbanken, ….) 
4e. De Besluitwetten 
5e. Koninklijke besluiten 
6e. Ministeriële besluiten 
7e. Reglementen en verordeningen 
 
Contactvoorwaarden Begunstigde, Soeverein mens van vlees en bloed 
Mocht U na het lezen van deze kennisgeving, nog steeds overtuigd zijn van uw gelijk, de rechtsgeldigheid van 
uw acties en dat uw acties en handelingen niet gedreven zijn door een overmaat aan crimineel 
zelfverrijkingsgedrag, maar als een nobele daad van getrouwheid en het algemeen belang moeten worden 
aanzien, dan kan U toch verder pogen een interactie te bewerkstelligen, d.m.v. schriftelijk aan te melden op 
gekend postadres van de natuurlijk persoon, en duidelijk te vermelden op de omslag dat u tracht inlichtingen te 
bekomen. Ondergetekende kan echter niet beloven dat er op die manier aan uw verwachtingen zal worden 
voldaan. 
Wanneer uw schrijven zich echter richt aan de mens van vlees en bloed, de Begunstigde, en daarmee de 
gewijzigde juridische status wordt erkend/aanvaard door uw persoon, dan is de kans op een antwoord 
aanmerkelijk gestegen, doch moet ik U daarvoor verwijzen naar de ‘Terms & Conditions’ die onlosmakelijk zijn 
gekoppeld aan het toe te passen kostenschema. 
 

Terms & Conditions (kostenschema) 
 

Door middel van dit kostenschema, worden de Kroon (van het Koninkrijk der Nederlanden) en haar 
onderdanen, ambtenaren, afgevaardigden en vertegenwoordigers van de instituten van de Nederlandse Staat, 
door Begunstigde; Soevereine Staat & Vrij Mens van Vlees en Bloed, Agent/Auteur van de Natuurlijk Persoon 
met BSN 193819715 ingelicht, medegedeeld en worden allen geacht op de hoogte te zijn van het volgende: 
 
*)Code 1 Staande gehouden worden 
Voor elke minuut die Begunstigde, staande gehouden wordt door een vertegenwoordiger van De Kroon, brengt 
Begunstigde, desbetreffende vertegenwoordiger dan wel De Kroon een bedrag in rekening van € 100,- per uur 
met een minimum van 8 uur. 
 
*)Code 2 Onrechtmatige aanhouding, beroven en/of beperken van de bewegingsvrijheid 
Voor elk uur, met een minimum van 8 uur, dat Begunstigde, in hechtenis genomen wordt, dan wel gevangen 
gezet/beroofd van zijn bewegingsvrijheid door een vertegenwoordiger van De Kroon, brengt Begunstigde, 
desbetreffende vertegenwoordiger van De Kroon dan wel de Kroon een bedrag in rekening van € 1000,-. 
 
*)Code 3 Betreden van privéterrein en/of het aanraken van persoonlijke eigen-dom 
Voor het betreden van zijn woning en/of privéterrein, het aanraken van zijn persoonlijke 'eigen-dommen' (geldt 
ook voor de brievenbus/deurbel), door een vertegenwoordiger van De Kroon, brengt Begunstigde, 
desbetreffende vertegenwoordiger dan wel De Kroon een bedrag in rekening van € 1500,- per uur met een 
minimum van 8 uur per dienaar of vertegenwoordiger van de Kroon. 
 
*) Code 4 Toebrengen van fysieke schade, en/of ongewenst lichamelijk contact 
1) Voor het per ongeluk of met voorbedachten rade ongewenst aanraken van zijn lichaam of dat van een of 
meerdere mensen welke Begunstigde vertegenwoordigt, door een  vertegenwoordiger van De Kroon, brengt 
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Begunstigde, desbetreffende vertegenwoordiger dan wel De Kroon een bedrag in rekening van tenminste € 
10.000,- tot een maximum van € 500.000,- afhankelijk van de zwaarte van het handelen. 
 
2) Voor het per ongeluk of met voorbedachten rade toebrengen van fysieke schade aan privé en/of (mede-) 
'eigen-dommen', het ongewenst aanraken van privé en/of (mede-) 'eigen-dommen', waarvoor Begunstigde, 
geen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verleend, of welke Begunstigde, vertegenwoordigt, door een 
vertegenwoordiger van De Kroon, of door eenieder die niet op gelijke voet met mij staat, brengt Begunstigde, 
de betreffende Natuurlijk Persoon/vertegenwoordiger, dan wel De Kroon een bedrag in rekening van tenminste 
€ 5.000,- tot een max. van € 500.000,- afhankelijk van de zwaarte van het handelen. 
 
*)Code 5 Dreiging en onrechtmatige dwang 
Voor elke vraag die gesteld wordt waarop een antwoord geëist wordt onder dreiging of onder elke willekeurige 
bedreiging met represailles door een vertegenwoordiger van De Kroon brengt Begunstigde, desbetreffende 
vertegenwoordiger dan wel De Kroon een bedrag in rekening van  
€ 500,-. 
 
*)Code 6 Onrechtmatig gebruik van de copyright naam “natuurlijk persoon” van Begunstigde 
Voor ieder vastgesteld onrechtmatig gebruik en iedere weergave/publicatie, zonder in het bezit te zijn van een 
schriftelijke toestemming van de auteur, van de copyright naam van de “natuurlijk persoon” van Begunstigde, 
en/of alle daarvan afgeleide juridische entiteiten, door een vertegenwoordiger, dan wel de Kroon, wordt er door 
Begunstigde een bedrag in rekening gebracht van € 750,- 
 
*)Code 7 Belemmering/schending van rechten en/of fundamentele vrijheden 
In elke situatie, hierboven niet beschreven, ontstaan door enigerlei soort gedrag of interventie door een 
vertegenwoordiger van De Kroon jegens Begunstigde, heeft Begunstigde: het recht betreffende 
vertegenwoordiger, dan wel De Kroon een ter plekke nader vast te stellen bedrag in rekening te brengen. 
Wordt Begunstigde, in dat recht belemmerd, dan zal dat bedrag tenminste€ 500,- bedragen. 

Te nemen of…… te laten, 
 
Nemen = ondertekenen met de woorden: gelezen en onvoorwaardelijk goedgekeurd, met naam, hoedanigheid 
(functie, mandaat) datum en handtekening. 
Laten = Ondergetekende hoort nooit meer iets van U en/of uw organisatie/vereniging/bedrijf. 
Wanneer U na het lezen van deze kennisgeving contact wenst met ondergetekende, dan zal dit op uw verzoek 
contractueel worden overeengekomen en vastgelegd in een sluitende en voor beide partijen passende, 
transparante schriftelijke overeenkomst, aangaande de algemene doelstellingen en voorwaarden van uw 
verzoek tot contact overeenkomstig de morele waarden en normen van ondergetekende. 
 
Met oprechte hoogachting, zonder enige oneerbiedigheid, kwade wil of frivoliteit. Alle rechten voorbehouden 
UCC 1-308. Zonder belofte of overeenkomst. Fouten en wijzigingen voorbehouden. 
 
Kennisgeving aan de agent/vertegenwoordiger = kennisgeving aan de opdrachtgever 
Kennisgeving aan de opdrachtgever = kennisgeving aan de agent/vertegenwoordiger 
 
 

Dit document is en blijft het intellectuele eigendom van Begunstigde  
 

“Qui non negat fatetur” 
 
 
 

De Begunstigde 
 
 

 


