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Maarten; van de familie Lusink, 
In care of Postbus 79 
Non Domestic 
Winsum, Groningen, Nederland [9950AB] 
Real Land Europe 

AGC
gerechtsdeurwaarders & incasso
Postbus 22
9636 ZG Zuidbroek

Winsum, 26 september 2012

Betreft: Factuur i.v.m. schending auteursrecht & uw brief aan De heer M. Lusink en derde 
herinnering/aanmaning i.v.m. factuur 2012.AGC.001
Bijlagen: twee (2) Facturen, één (1) gesloten envelop, twee (2) kopieën van brieven 

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb heden (26 september 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 reeds 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 ook op de hoogte 
gebracht van de kosten die daaraan verbonden zijn. Ondanks desbetreffende sommatie heeft u wederom 
mijn auteursrecht geschonden en daarom vindt u daarvoor bijgesloten een nieuwe factuur.

Let op, aangezien u tot op heden verzaakt heeft factuur 2012.AGC.001 te betalen is het bedrag wederom 
verhoogd, en wel naar 600 gram goud (999,9).

Indien u verzaakt factuur 2012.AGC.002 tijdig te betalen, dan zal desbetreffend bedrag als volgt verhoogd 
worden:

Bedrag na de tweede herinnering: 550 gram goud (999,9)
Bedrag na de derde herinnering/aanmaning: 600 gram goud (999,9) 

Betaal  op ti jd,  voorkom een verhoging!

– – – – – 

Aangezien u wederom verzaakt mijn rechten niet met voeten te treden, wil ik  u op de hoogte brengen van 
een aantal zaken waar u klaarblijkelijk niet bekend mee bent.
Daartoe heb ik o.a. een kopie van een tweetal brieven die ik aan de Kroon heb doen toekomen toegevoegd, 
en indien u deze grondig door leest zal u duidelijk worden dat het mij ernst is m.b.t. mijn rechten en daarmee 
waar uw jurisdictie ophoudt!

Tevens wil ik u een tweetal punten van aandacht niet onthouden, om u e.e.a. kort en bondig uit te leggen 
(iets waarin u of één van uw collega's niet geïnteresseerd was en zelfs geagiteerd van raakte toen ik het 
wilde uitleggen):

Grondwet artikel 94
Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet 
verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke 
organisaties. 

UVRM artikel 6
Iedereen heeft het recht op erkenning als persoon voor de wet.
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Kort door de bocht houdt dit in dat er een verschil bestaat tussen een natuurlijk persoon en een mens, 
alsook dat ik niet verplicht kan worden om er gebruik van te maken. Ik zou nog verder kunnen uitleggen wat 
voor effect het doorlezen van de UVRM, EVRM en IVBPR bijvoorbeeld op een mens zou kunnen hebben, 
maar daar vermoei ik u waarschijnlijk alleen maar mee.

Ik raadt u 'persoonlijk' echter ten zeerste aan om ze toch eens door te lezen en te zien hoe wij mensen o.a. 
door de Kroon en de Staat der Nederlanden misleid zijn.

Ik wil u hierbij ook nadrukkelijk melden dat u (AGC) en ik nooit een contract/overeenkomst aan zijn gegaan 
en dat ik ook niet van plan ben een contract/overeenkomst met u (ACG) aan te gaan. Dat gezegd hebbende 
en u van al het bovenstaande op de hoogte gebracht te hebben, begrijpt u wel dat u niks van mij kunt 
eisen/verlangen behalve dan dat ik u als mens en/of uw eigendommen geen letsel toe breng en ik zal 
handelen naar de rechtsorde die ik “Liefde” noem.
 
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.

Namasté
(De ziel in mij, groet de ziel in jou)


