
Dit document is eigendom van: Maarten; van de familie Lusink
De houder van dit document is verantwoordelijk voor het gebruik en dient deze zorgvuldig te bewaren.

AGC
gerechtsdeurwaarders & incasso
Postbus 22
9636 ZG Zuidbroek

Winsum, 27 juli 2012

Betreft: Factuur i.v.m. schending auteursrecht & uw brief aan De heer M. Lusink
Bijlagen: één (1) Factuur, één (1) gesloten envelop

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb heden (27 juli 2012) geconstateerd dat u wederom inbreuk maakt op het auteursrecht dat mij op 
grond van de Auteurswet (art. 1) toekomt. U heeft namelijk een brief per envelop gezonden aan de heer M. 
Lusink . Dit levert een schending van mijn auteursrecht op. 

Ik heb u bij brief van 18 juli 2012 gesommeerd om deze inbreuk ongedaan te maken en stelde u aansprakelijk 
voor de schade die ik hierdoor heb geleden en nog zal lijden. U bent daarbij op de hoogte gebracht van de 
kosten (waarmee de Kroon en daarmee ook al haar medewerkers, dienaren en onderdanen per 21 mei 2012 
akkoord zijn gegaan) van 500 gram goud (999,9) of de dagwaarde ervan in courante valuta. Ondanks 
desbetreffende sommatie heeft u wederom mijn auteursrecht geschonden. Voor elke keer dat u vanaf 
heden wederom inbreuk maakt op het voornoemde auteursrecht, zal u een nieuwe factuur gestuurd 
worden.

Tevens deel ik u wederom en voor de laatste keer mede dat de Gemeente Winsum reeds 15 juni 2012 van 
een adreswijziging m.b.t. de heer M. Lusink op de hoogte is gebracht en dat de heer M. Lusink niet langer 
woonachtig is op het adres Unknown, Unknown te Unknown.

Ik verzoek u om hierop te reageren, door deze brief van een paraaf te voorzien alsook van de naam van de 
medewerker van AGC die deze brief in behandeling heeft gehad alvorens deze brief per ommegaande te 
retourneren.

Getekend voor gelezen en retour gestuurd:

Naam Medewerker AGC: …...........................

Paraaf: ….......

Ik ga er van uit dat u bovenstaande volledig heeft begrepen.


