
	  
	  
Kamer	  voor	  Gerechtsdeurwaarders	  
Rechtbank	  Amsterdam	  
	  
	  
	  
Betreft;	  Kerckhoffs	  &	  Lasonder	  te	  Hoorn	  –	  Klacht	  	  
Datum;	  31	  oktober	  2014	  
	  
	  
Geachte	  dame	  en/of	  heer,	  	  
	  
	  
Ik	  wil	  graag	  uw	  aandacht	  vragen	  voor	  het	  gedrag	  van	  Gerechtsdeurwaarderskantoor	  
Kerckhoffs	  &	  Lasonder	  te	  Hoorn.	  	  
	  
Zij	  schenden	  op	  diverse	  manier	  niet	  enkel	  mijn	  privacy	  maar	  hebben	  misbruiken	  ook	  
hun	  macht	  (art.	  365	  SR.	  Ambtsmisdrijf)	  terwijl	  zij	  volgens	  mij	  nog	  altijd	  een	  Eed	  hebben	  
afgelegd	  aan	  de	  Kroon	  waarin	  zij	  pleiten	  zich	  te	  houden	  aan	  de	  grondwet	  van	  de	  Staat	  
der	  Nederlanden.	  	  
	  
Binnen	  de	  grondwet	  en	  wetgeving	  is	  er	  ook	  sprake	  van	  een	  bepaalde	  zorgplicht	  van	  
gerechtsdeurwaarders,	  noch	  buiten	  het	  feit	  dat	  ik	  met	  hen	  geen	  enkel	  contract	  heb	  en	  
het	  slechts	  mijn	  welwillendheid	  betreft	  om	  met	  hen	  zaken	  op	  te	  lossen	  betreffende	  een	  
huurachterstand	  die	  ik	  had	  opgelopen	  vanwege	  het	  feit	  dat	  ik	  over	  die	  periode	  geen	  
inkomen	  ontving	  &	  wel	  4	  kinderen	  te	  onderhouden	  had.	  	  
	  
Er	  is	  mij	  nooit	  verteld	  dat	  ik	  op	  grond	  van	  bijzondere	  bijstand	  hier	  ondersteuning	  in	  hád	  
kunnen	  krijgen.	  Tevens	  is	  er	  voor	  mij	  nooit	  enige	  beslagvrije	  voet	  berekend	  en	  werd	  
maar	  gesteld	  dat	  ik	  minimaal	  200,-‐	  per	  maand	  zou	  moeten	  betalen	  om	  niet	  uit	  huis	  gezet	  
te	  worden;	  dit	  terwijl	  ik	  2400,-‐	  aan	  BBZ	  gelden	  die	  ik	  met	  terugwerkende	  kracht	  had	  
ontvangen	  aan	  hen	  heb	  betaald.	  
	  
Voorgeschiedenis	  
Toen	  ik	  bijna	  in	  februari	  2013	  mijn	  huis	  hierdoor	  werd	  uitgezet,	  kreeg	  ik	  met	  terug	  
werkende	  kracht	  tot	  oktober	  2012	  een	  BBZ	  uitkering	  en	  heb	  ik	  dusdoende	  gelijk	  met	  
deze	  betaling	  zoveel	  mogelijk	  ingelost	  en	  een	  (gedwongen)betalingsregeling	  getroffen	  
van	  minimaal	  200,-‐	  per	  maand	  wat	  een	  fikse	  aanslag	  is	  op	  het	  (minimum)	  inkomen	  van	  
een	  alleenstaande	  ouder	  met	  4	  opgroeiende	  kinderen.	  
	  
Aan	  deze	  verplichting,	  naast	  de	  betaling	  van	  de	  reguliere	  huur	  aan	  intermaris,	  heb	  ik	  
altijd	  keurig	  voldaan,	  iedere	  maand.	  Dit	  terwijl	  ik	  feitelijk	  aanspraak	  had	  kunnen	  
maken	  op	  bijzondere	  bijstand,	  als	  ik	  dat	  hád	  geweten.	  	  
	  
Toen	  ik	  door	  omstandigheden	  (w.o.	  een	  BBZ	  uitkering	  waar	  ik	  van	  afhankelijk	  ben	  die	  
keer	  op	  keer	  door	  medewerkers	  van	  te	  laat	  kwam,	  waar	  niet	  geantwoord	  werd	  maar	  ook	  
omdat	  ik	  extra	  kosten	  had	  om	  een	  project	  aan	  te	  nemen	  wat	  in	  mijn	  geval	  omzet	  
betekent	  wat	  ik	  ook	  richting	  BBZ	  moet	  verantwoorden	  enz)	  met	  1	  maand	  huur	  in	  de	  



problemen	  kwam	  moest	  ik	  per	  direct	  en	  alsnog	  het	  gehele	  restant	  bedrag	  aan	  huur	  
betalen	  (volgens	  K&L	  was	  dat	  restant	  1230	  euro	  in	  eerste	  instantie,	  wat	  bleek	  bij	  
navraag	  en	  werd	  gezegd	  door	  mevr.	  Torenaar)	  anders	  werd	  ik	  zonder	  pardon	  mijn	  huis	  
uitgezet.	  	  
	  
In	  eerste	  instantie	  beweerde	  K&L	  dat	  ik	  2	  maanden	  huur	  niet	  betaald	  zou	  hebben,	  dit	  
was	  niet	  waar	  en	  ik	  kon	  aantonen	  dat	  het	  maar	  om	  1	  maand	  ging.	  	  
	  
In	  plaats	  van,	  wat	  je	  zou	  denken	  in	  zo’n	  geval,	  dat	  het	  restant	  naar	  beneden	  ging..	  Kwam	  
mevrouw	  torenaar	  met	  een	  nieuw	  bedrag;	  toen	  was	  het	  ineens	  1684	  euro	  wat	  nog	  open	  
zou	  staan..	  	  
	  
De	  mevrouw	  heb	  ik	  nog	  een	  aantal	  keren	  goed	  gevraagd;	  weet	  u	  dit	  geheel	  zeker	  dat	  ik	  
dadelijk	  niet	  nog	  een	  verrassing	  heb	  ...	  Nee	  mevrouw,	  dit	  is	  het	  bedrag	  en	  dit	  klopt.	  
Overigens	  toen	  dit	  telefoon	  gesprek	  plaatsvond	  zat	  hier	  een	  vriendin	  van	  mij	  bij,	  zij	  kan	  
alles	  beamen..	  
	  
Ik	  heb	  met	  deze	  mevrouw	  toen	  een	  afspraak	  gemaakt	  dat	  ik	  dit	  in	  2	  termijnen	  van	  ieder	  
682	  euro	  zou	  betalen,	  1	  termijn	  zodra	  mijn	  BBZ	  gestort	  was	  &	  een	  2e	  termijn	  voor	  16	  
sept.	  Jongstleden.	  Zou	  dit	  niet	  lukken,	  zou	  ik	  alsnog	  uit	  mijn	  huis	  gezet	  worden..	  volgens	  
Kerkhoffs	  &	  Lasonder...	  	  
	  
Toen	  mijn	  BBZ	  gestort	  was	  heb	  ik	  gelijk	  1000,-‐	  euro	  overgemaakt	  als	  blijk	  van	  goede	  wil	  
&	  om	  hier	  zo	  snel	  mogelijk	  van	  af	  te	  zijn.	  	  
	  
Op	  16	  september	  heb	  ik	  toen	  de	  resterende	  680,-‐	  contant	  gebracht	  wat	  ik	  bij	  elkaar	  via	  
vrienden	  heb	  weten	  te	  sprokkelen....	  Ineens	  bleek	  volgens	  K&L	  dat	  ik	  geen	  1684	  zou	  
moeten	  betalen	  maar	  dat	  ik	  nog	  eens	  ruim	  360	  euro	  zou	  moeten	  betalen	  om	  niet	  álsnog	  
uit	  mijn	  huis	  te	  worden	  gezet.	  	  
	  
Omdat	  er	  totaal	  geen	  normale	  &	  menselijke	  communcatie	  mogelijk	  is/was	  met	  
Kerckhoffs	  &	  Lasonder	  en	  zij	  zaken	  omdraaien	  en	  gewoon	  keihard	  beweren	  dat	  hun	  
medewerker	  dit	  allemaal	  niet	  gezegd	  zou	  hebben,	  heb	  ik	  mijn	  advocaat	  dhr.	  Marcel	  Mes	  
ingeschakeld.	  	  En	  uiteindelijk	  alsnog	  het	  ‘openstaande’	  bedrag	  in	  1	  betaling	  volledig	  
betaald.	  	  
	  
Dit	  onder	  Dreiging	  van	  een	  alsnog	  dan	  plaatsvindende	  huis	  uitzetting!	  	  
	  
	  
Een	  week	  later	  werd	  ik	  gebeld	  door	  dhr	  Marcel	  Mes,	  dit	  in	  verband	  met	  een	  andere	  (in	  
mijn	  ogen	  een	  compleet	  onrechtmatige)	  kwestie	  die	  schijnbaar	  bij	  K&L	  ligt.	  	  
	  
Deze	  kwestie	  betreft	  lesgelden	  aan	  sportschool	  moves,	  waar	  mijn	  dochter	  hooguit	  3	  á	  4	  x	  
een	  les	  heeft	  gevolgd	  (tussen	  april	  &	  juni	  2010)	  en	  welke	  ik	  mondeling	  aan	  het	  eind	  van	  een	  
les	  heb	  opgezegd,	  alsmede	  per	  email.	  	  
	  
Immers	  als	  zij	  notities	  van	  de	  aanwezige	  kinderen	  in	  de	  les	  bijhouden,	  dan	  valt	  ook	  bij	  te	  
houden	  welke	  kinderen	  na	  de	  les	  opzeggen.	  Me	  dunkt	  dat	  dit	  genoeg	  had	  moeten	  zijn	  om	  



van	  een	  abonnement	  af	  te	  komen	  van	  een	  dansschool	  waar	  je	  kind	  niet	  meer	  heen	  wil	  
omdat	  ze	  het	  niet	  naar	  haar	  zin	  heeft.	  	  
	  
Dit	  was	  voor	  desbetreffende	  sportschool	  schijnbaar	  niet	  genoeg	  en	  zij	  zetten	  alsnog	  een	  
deurwaarder	  er	  op,	  dit	  terwijl	  er	  geen	  enkele	  keer	  contact	  met	  mij	  persoonlijk	  is	  
opgenomen	  (terwijl	  Jose	  Oliviera	  en	  ik	  elkaar	  sinds	  jaar	  en	  dag	  kennen	  vanwege	  ons	  sport	  
en	  dansverleden)	  en	  dit	  terwijl	  n.b.	  op	  meerder	  manieren	  dus	  is	  getracht	  om	  ‘het	  
abonnement’	  op	  te	  zeggen.	  	  
	  
Ik	  schijn	  niet	  de	  enige	  zijn	  bekend	  met	  deze	  problematiek	  aangaande	  desbetreffende	  
dansschool	  en	  ik	  weiger	  dan	  ook	  voor	  een	  vol	  jaar	  abonnenmentsgelden	  te	  betalen	  voor	  
lessen	  die	  nooit	  zijn	  gevolgd.	  	  
	  
Mijnsinziens	  is	  het	  niet	  eens	  normaal	  dat	  een	  ‘gerechtsdeurwaarder’	  dit	  soort	  acquisitie	  
fraude	  gerelateerde	  zaken	  aanneemt	  om	  een	  dansschool	  te	  dienen	  waar	  feitelijk	  3-‐4	  
danslessen	  zijn	  afgenomen.	  	  
	  
Mijn	  advocaat	  was	  dan	  ook	  zonder	  enig	  medeweten	  van	  mij,	  gecontacteerd	  door	  K&L	  en	  
ingelicht	  over	  de	  bovenomschreven	  kwestie	  om	  te	  bemiddelen	  in	  die	  betreffende	  
kwestie	  want	  K&L	  wou	  beslag	  laten	  leggen	  op	  mijn	  (pas	  aangeschafte	  &	  voor	  
werkzaamheden	  noodzakelijke)	  auto.	  U	  zult	  begrijpen	  dat	  ook	  de	  kaken	  van	  mijn	  
advocaat	  ergens	  tot	  zijn	  knieen	  zakten	  toen	  ik	  hem	  vertelde	  dat	  zij	  hem	  daadwerkelijk	  
‘out	  of	  the	  blue’	  over	  deze	  kwestie	  hadden	  gecontacteerd.	  
	  
In	  alle	  momenten	  van	  contact,	  zowel	  persoonlijk	  als	  telefonisch	  áls	  per	  mail,	  is	  er	  
door	  K&L	  geheel	  niets	  over	  deze	  kwestie	  aan	  mij	  gemeld.	  	  
	  
Ruim	  een	  week	  nadat	  mijn	  advocaat	  mij	  hierover	  belde,	  ontving	  ik	  ineens	  een	  mail	  van	  
K&L	  met	  daarin	  de	  bewuste	  	  aankondiging	  van	  ‘beslag’.	  	  
	  
Dus	  zomaar,	  zonder	  enige	  verdere	  berichtgeving	  of	  melding	  mijn	  advocaat	  contacteren	  
om	  ‘te	  bemiddelen”	  in	  een	  kwestie	  die	  mijnsinziens	  bijvoorbaat	  al	  totaal	  onrechtmatig	  is,	  
is	  een	  grove	  schending	  van	  niet	  alleen	  mijn	  privacy	  alsmede	  smaad	  maar	  ook	  van	  het	  
oneigenlijk	  gebruiken	  van	  het	  copyright	  op	  de	  Naam	  van	  mijn	  Natuurlijk	  Persoon,	  welke	  
geheel	  én	  enkel	  bij	  mij,	  hilde	  geboren	  in	  de	  familie	  makkinje,	  ligt	  als	  begunstigde.	  	  
	  
Ook	  heb	  ik	  geen	  enkel	  contract	  met	  deze	  Deurwaarder	  gezien,	  noch	  een	  geldig	  contract	  
met	  de	  zogenaamde	  sportschool,	  noch	  een	  geldige	  akte	  van	  cessie,	  welke	  in	  alle	  gevallen	  
getoond	  dient	  te	  kunnen	  worden	  immers.	  
	  
Op	  aanraden	  van	  mijn	  advocaat	  voer	  ik	  dan	  ook	  deze	  klacht	  op	  bij	  u,	  bij	  de	  kamer	  
voor	  gerechtsdeurwaarders.	  	  
	  
En	  ik	  wil	  u	  in	  alle	  oprechtheid	  laten	  weten	  dat	  ik	  gerust	  bereid	  ben	  om	  voor	  4	  lessen	  te	  
betalen,	  wat	  al	  is	  geschied	  overigens	  in	  het	  verleden,	  maar	  niet	  voor	  het	  gehele	  seizoen.	  
	  
Tevens	  ben	  ik	  van	  mening	  dat	  het	  ongehoord	  &	  onmenselijke	  is	  om	  m.b.t.	  deze	  kwestie	  
beslag	  te	  leggen	  op	  mijn	  auto	  welke	  ik	  nodig	  heb	  om	  te	  kunnen	  ondernemen	  en	  op	  



locatie	  clienten	  kan	  bezoeken.	  Voor	  mij	  is	  dit	  gelijk	  mentale	  foltering.	  Ik	  zou	  u	  dan	  ook	  
met	  klem	  willen	  vragen	  of	  u	  hierin	  iets	  voor	  mij	  zou	  kunnen	  en	  willen	  beteken..	  	  
	  
Want	  de	  manier	  waarop	  deze	  gerechtsdeurwaarder	  zicht	  gedraagt	  en	  opstelt	  riekt	  in	  
alle	  toonaarden	  naar	  het	  misbruiken	  van	  macht	  (welke	  strafbaar	  is	  onder	  art.	  356	  van	  
WB	  SR	  en	  betreft	  een	  ambtsmisdrijf),	  alsmede	  acquisitie	  fraude.	  Beide	  vrij	  strafbaar.	  
	  
Als	  u	  het	  mij	  op	  de	  mens	  af	  vraagt,	  vind	  ik	  deze	  manier	  van	  handelen	  ook	  totaal	  niet	  
stroken	  met	  een	  stukje	  menselijkheid	  waar	  ook	  K&L	  aan	  dienen	  te	  voldoen	  volgens	  de	  Eed	  
die	  ook	  zij	  hebben	  gezworen	  op	  de	  Kroon	  en	  de	  Grondwet,	  van	  welke	  de	  laatste	  middels	  art.	  
94	  refereert	  aan	  boven	  de	  NL	  grondwet	  staande	  internationale	  verdragen	  zoals	  o.a.	  de	  
Universele	  verklaring	  rechten	  van	  de	  mens.	  En	  wat	  ook	  van	  een	  ieder	  die	  deze	  Eed	  heeft	  
gezworen	  wordt	  gevraagd;	  men	  is	  niet	  meer	  onschendbaar	  in	  het	  uitoefenen	  van	  hun	  
functie.	  	  
	  
Dit	  alles	  kunt	  u	  terug	  vinden	  in	  de	  onlangs	  in	  werking	  getreden	  (1	  sept.	  2013)	  Pauselijke	  
Motu	  Proprio	  die	  wel	  degelijk	  van	  kracht	  is	  voor	  een	  ieder	  werkzaaam	  onder	  een	  entiteit	  
opgericht	  onder	  de	  romeinse	  curie,	  waar	  de	  Staat	  der	  Nederlanden	  er	  1	  van	  is	  (opgericht	  
onder	  de	  trias	  politica	  van	  het	  Vaticaan	  &	  Napoleon).	  Ook	  de	  UVRM	  alsmede	  de	  IVBPR	  
vallen	  onder	  deze	  motu	  proprio.	  	  
	  
https://soevereinestaat.wordpress.com/pauselijke-‐motu-‐proprio-‐in-‐effect-‐sinds-‐1-‐
september-‐2013/	  
	  
Nog	  behoudens	  het	  feit,	  vanwege	  het	  directe	  opereren	  onder	  auspicien	  van	  de	  Staat	  der	  
Nederland	  alsmede	  getuige	  hun	  afgelegde	  eed	  aan	  de	  kroon	  en	  de	  grondwet,	  er	  nog	  altijd	  
sprake	  is	  van	  een	  Univorme	  Commerciele	  Code	  van	  de	  ICC	  waar	  zij	  zich	  aan	  dienen	  te	  
houden,	  in	  al	  hun	  communicatie.	  	  
	  
Dat	  dit	  zo	  is	  en	  dat	  dit	  een	  feit	  is,	  kan	  worden	  afgeleid	  vanwege	  het	  feit	  dat	  de	  Staat	  der	  
Nederlanden	  gebruik	  maakt	  van	  de	  Reclame	  Code	  Commissie	  welke	  een	  rechtstreekse	  
afgeleide	  is	  van	  de	  ICC/UCC	  code.	  Ook	  hieronder	  is	  de	  IVBPR	  van	  kracht.	  Staten	  die	  de	  ICC	  
code	  accepteren	  en	  gebruiken	  werken	  dit	  in	  de	  hand.	  	  
	  
The Consolidated ICC Code product is intended primarily as an instrument of self-regulation for 
commercial communications; however, its provisions may also be useful in regulating other, non-
commercial forms of 
advertising and communication and it may be used by the Courts as a document within the framework 
of applicable legislation. ICC recommends its adoption and use worldwide. 
 
The Code is intended to achieve the following objectives: 
• to demonstrate responsibility and good practice in advertising and marketing communications 

across the world; 
• to enhance overall public confidence in marketing communications; to respect privacy and 

consumer preferences; to ensure special responsibility as regards marketing communications 
and children/young people; 

• to safeguard the freedom of expression of those engaged in marketing communications (as 
embodied in article 19 of the United Nations International Covenant of Civil and Political 
Rights); 

• to provide effective practical and flexible solutions; to minimise the need for detailed governmental 
and/or inter-governmental legislation or regulations 

	  



Ook	  kan	  ik	  u	  melden	  dat	  K&L	  volledig	  voorbij	  gaan	  met	  hun	  handelen	  aangaande	  de	  
juridische	  kennisgeving,	  waarvan	  zij	  kennis	  hebben	  genomen	  &	  welke	  ook	  aan	  mijn	  
voordeur	  hangt	  en	  welke	  zij	  bewust	  wensen	  te	  negeren.	  	  
	  
In	  dit	  kader	  stel	  ik	  dan	  ook	  K&L	  commercieel	  aansprakelijk	  en	  zullen	  zij	  van	  mij	  een	  
onkosten	  vergoedingsfactuur	  ontvangen	  welke	  is	  gespecificeerd	  op	  basis	  van	  de	  
Juridische	  Kennisgeving	  die	  zij	  structureel	  wensen	  te	  negeren	  maar	  welke	  wél	  DeJure	  
van	  kracht	  is,	  ook	  voor	  K&L	  te	  hoorn.	  	  
	  
De	  betreffende	  Juridische	  Kennisgeving	  die	  sinds	  8	  mei	  2014	  aan	  mijn	  voordeur	  hangt,	  
alsmede	  mijn	  dejure	  erkende	  soevereine	  status	  vindt	  u	  op	  mijn	  blog.	  Deze	  is	  van	  kracht	  
sinds	  18	  februari	  2014	  en	  via	  www.soevereinestaat.wordpress.com	  kunt	  u	  hiervan	  
volledig	  kennis	  nemen.	  
	  
Ik	  hoop	  van	  harte	  dat	  u	  alstublieft	  mijn	  klacht	  in	  behandeling	  wilt	  nemen	  en	  er	  iets	  mee	  
wilt	  doen	  want	  hoe	  u	  het	  ook	  went	  of	  keert;	  het	  kan	  toch	  niet	  zo	  zijn	  dat	  er	  op	  zo’n	  grove	  
en	  onmenselijke	  wijze	  gehandeld	  wordt	  door	  een	  gerechtsdeurwaarder	  terwijl	  deze	  
door	  hun	  handelswijze	  mijn	  rechten	  en	  privacy	  schenden,	  nalatig	  zijn	  en	  zelf	  onder	  een	  
Motu	  Proprio	  vallen	  waarin	  N.B.	  de	  UVRM,	  de	  IVBPR	  &	  diverse	  Geneve	  Conventies	  
vallen.	  	  
	  
Via	  deze	  weg	  hoop	  ik	  u	  voldoende	  geinformeerd	  te	  hebben	  over	  mijn	  klacht	  betreffende	  
Gerechtsdeurwaarders	  kantoor	  Kerckhoffs	  en	  Lasonder,	  gevestigd	  aan	  de	  Schuijtjeskade	  
20	  te	  Hoorn.	  	  
	  
Mijn	  naam	  is:	  hil	  geboren	  in	  de	  familie	  makkinje	  en	  de	  natuurlijke	  persoon	  waarvan	  ik	  
de	  vertegenwoordiger,	  de	  begunstigde	  ben,	  alsmede	  de	  getuige	  van	  fraude	  ben,	  is;	  Hilde	  
M.	  Makkinje,	  	  
	  
Ik	  wens	  u	  een	  vriendelijke	  groet	  &	  een	  fijne	  dag	  en	  zie	  uit	  naar	  uw	  positieve	  respons.	  	  


