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Kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan de Opdrachtgever.
Kennisgeving aan de Opdrachtgever is kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger.

De Ondergetekende ben ik alsook ik de Ondergetekende ben.

Geachte mevrouw Kerkdijk,

Stel nou dat 5 mensen een spelletje monopolie spelen in de zitkamer en ik zit lekker rustig een bakje thee in de 

eetkamer te drinken.

Stel nou dat die 5 mensen zonder mij daarom gevraagd te hebben een zesde pion op het bord hebben geplaatst 

en doen alsof ik daarmee meespeel in hun spelletje, omdat ik voordien wel vaker spelletjes met hun meespeelde.

Op een gegeven moment komt Pietje naar mij toe en zegt dat ik moet betalen aan Jantje, want ik zou op één van 

zijn straten terecht gekomen zijn. Hierop zeg ik natuurlijk tegen Pietje dat ik helemaal niet meespeel en dus dat ik 

ook niet hoef te betalen.

Daarop zegt Pietje dat ik hiertegen wel bezwaar aan kan tekenen als ik dat zou willen. Waarop ik tegen Jantje zeg 

dat ik wel weet wat de regeltjes in het spel zijn en dat als ie dan toch blijft doordrammen, dat ie dan wel eens op 

papier mag gaan weergeven welke pion in het spel van mening is dat ik als mens die het spel niet mee speelt toch 

moet betalen voor de pion waarvan zij besloten hebben dat dat mijn pion is alsook welke regeltjes in het spel 

bestaan die weergeven dat een mens die het spel niet mee speelt toch moet betalen voor een pion waarvan 

anderen hebben besloten dat die mee doet in het spel … mede opdat ze dan de regels even door moeten spitten 

en er daardoor dan even rust voor mij is om te genieten van de thee.

Hopelijk wordt het Pietje en de andere spelers dan ook duidelijk dat ik dit spelletje niet mee speel en ook niet 

mee wil spelen alsook dat ze er zelf voor hebben getekend andere mensen nooit op deze manier lastig te zullen 

vallen … alhoewel de hoop daarop al afgenomen is als gevolg van het feit dat Pietje maar door bleef drammen en 

ik maar bleef zeggen dat ik niet meedoe aan het spel.

En nu komt Pietje weer naar de eetkamer en stoort mij daarmee weer tijdens het genieten van een heerlijk kopje 

thee terwijl ik uit het raam zit te kijken naar een paar vogeltjes die heerlijk van hun vrijheid aan het genieten zijn, 

met de vraag of ik nou een bezwaar heb ingediend of niet!?
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Begrijpt u het nog … ?

Ik reageer op uw laatste alinea daarom met het volgende:

Ik wil van u weten of ik uw brief van 28 januari 2012 kan aanmerken als een kennisgeving van het feit dat u af ziet 

van alle claims gericht aan mij als mens van vlees en bloed. Graag ontvang ik van u een schriftelijke reactie voor 7 

februari 2013. Indien u aangeeft dat uw brief niet als zodanig gezien kan worden moet u duidelijk aan geven dat u 

door gaat met uw maffiapraktijken, door mij geld af te willen troggelen en daarmee de mensenrechten te 

schenden. Indien u hierover geen mededelingen zult doen maar wel brieven blijft sturen aan mij dan zal ik er van 

uit moeten gaan dat u door gaat met uw maffiapraktijken, door mij geld af te willen troggelen en daarmee de 

mensenrechten te schenden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, zonder oneerbiedigheid, kwade wil of frivoliteit. Alle Rechten voorbehouden. Zonder 

belofte of overeenkomst. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

……………………………………………………………………….. 

Ik, gekend als Unknown, van de familie Unknown, geboren op Unknown te Unknown en levende als vrij en 
soeverein mens van vlees en bloed op het land bij de gratie Gods, crediteur handelend in volwaardige capaciteit 
als agent en auteur van de copyright naam, met claim op de naam en handtekening: © Unknown en/of elke 
afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden zijn. 
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