
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.

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

Ministerie van Financiën
Korte Voorhout 7
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Winsum, 2 augustus 2012

Betreft: Facturen 2012.MinFinNL.001 & 2012.MinFinNL.002
Kenmerk:  Fact_MinFinNL_001
Aantal pagina’s:  één (1)
Bijlagen:  één (1) factuur 2012.MinFinNL.001; één (1) factuur 2012.MinFinNL.002; één (1) kopie “Kennisgeving – 
Vergoeding & Claim op Land”; één (1) kopie “Bevestiging Rechtsgeldigheid “Vergoeding & Claim op Land””

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij doe ik u 2 facturen toekomen alsook de documenten ter aantoning van de rechtsgeldigheid ervan. U 
wordt verzocht beide facturen binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief te betalen.

Indien u een factuur niet op tijd betaald, wordt het bedrag verhoogd.

– Bedrag  factuur 2012.MinFinNL.001 na de eerste herinnering: 35 kilogram goud
– Bedrag  factuur 2012.MinFinNL.001 na de tweede herinnering/aanmaning: 38 kilogram goud

– Bedrag  factuur 2012.MinFinNL.002 na de eerste herinnering: 110 gram goud
– Bedrag  factuur 2012.MinFinNL.002 na de tweede herinnering/aanmaning: 120 gram goud

Betaal op tijd,  voorkom een verhoging!

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

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, 

Ik, gekend als Maarten, van de familie Lusink, roepnaam Maarten, geboren op 30 maart 1973 in Winsum en levende als  
vrij en soeverein mens van vlees en bloed op het land bij de gratie Gods, als crediteur handelend in volwaardige  
capaciteit als agent en auteur van de copyright naam: © MAARTEN LUSINK en/of elke afgeleide daarvan, alle rechten  
voorbehouden. 

……………………………………………………………………….. 

Getekend voor gelezen en retour gestuurd:

Naam: …...........................

Paraaf: ….......

Maarten; van de familie Lusink, Datum: 2 augustus 2012
Paraaf:
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