
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

UWV
Mevr. M. AMELS
Postbus 287
8901BB LEEUWARDEN

WINSUM, 12 november 2012

Betreft:  Uw reactie van 6 november 2012 op mijn promissory note
Kenmerk: JurKen_UWV_002
Aantal pagina’s:  twee (2)
Bij lagen:  één (1) promesse

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 AMELS,

Dit is een JURIDISCHE KENNISGEVING en niet een brief.

U geeft in uw brief van 6 november 2012 het volgende aan:
“Het vergt meer tijd om uit te zoeken of UWV Promissory Notes accepteerd, maar helaas  kunnen wij de door u gestuurde Promissory  
Note nu niet accepteren. Er is namelijk niet opgenomen wanneer u het bedrag daadwerkelijk betaald.”

Daarbij vraagt u dan ook om de openstaande vordering van €4.400,70 voor 30 november 2012 over te maken.

Ten eerste had u natuurlijk om uitstel kunnen vragen opdat u meer tijd kreeg e.e.a. uit te zoeken. Ondanks dat u daarom niet 
heeft verzocht, verleen ik u hierbij toch een uitstel van 6 weken opdat u e.e.a. uit kunt zoeken … en de financiële dan wel 
juridische afdeling van een professionele organisatie moet toch zeker in staat worden geacht om binnen een totaal van 12 
weken dit tot op de bodem uit te zoeken.

Ten tweede is het niet van belang of er opgenomen is wanneer het bedrag daadwerkelijk wordt betaald, het voldoet zoals 
opgestuurd volledig aan het genoemde internationale verdrag en de Nederlandse wetgeving.

U verzaakt tot op heden dus aan te geven waarom uw organisatie vri jgesteld is van voornoemde  
wetgeving, of waarom het Commerciële Instrument onacceptabel is!

Ten derde is het bedrag van de openstaande vordering opeens verhoogd van €4.386,70 naar €4.400,70 … terwijl ik u tijdig een 
volledig legaal/wettelijk betaalmiddel heb doen toekomen ter waarde van  het door u aangegeven nog te betalen bedrag en 
nog voor de door u aangegeven datum van 30 september 2012 per aanmaning van 16 september 2012.

Dat UWV haar zaken mogelijk niet op orde heeft mag niet betekenen dat een natuurlijk persoon hier de negatieve 
consequenties van ondervindt!

Als bijlage vindt u daarom wederom bijgesloten de Promissory Note, als betaling voor het openstaande bedrag. Deze betaling 
is een internationaal geaccepteerd soort van betaling volgens de “Convention Providing a Uniform Law For Bills of Exchange 
and Promissory Notes (Geneva, 1930) The League of Nations” en nationaal geaccepteerd volgens het “Wetboek van 
Koophandel: Boek I, Titel 7”.

Hoe dan ook, mocht u deze vorm van betaling niet accepteren, gelieve dan de Promissory Note binnen 6 weken terug te 
sturen samen met een volledige geschreven verklaring waarin u aangeeft waarom uw organisatie vri jgesteld is van 
voornoemde wetgeving, of waarom het Commerciële Instrument onacceptabel is .

Let wel . . .  Indien u de Promissory Note binnen de gestelde termijn:

- niet terug stuurt, dan zijn wij het erover eens dat de rekening volledig betaald is.

- wel terug stuurt, maar zonder een legitieme geschreven verklaring waarin u aangeeft waarom uw organisatie vrijgesteld is 
van voornoemde wetgeving, of waarom het Commerciële Instrument onacceptabel is; dan zijn we het erover eens dat u mijn 
legale betaling afgeslagen heeft en dat daarom het rekeningsaldo van M. LUSINK nu nul is .

Gelieve te bevestigen dat het rekeningsaldo van M. LUSINK nu nul is.

Indien u deze juridische kennisgeving niet begrijpt, gelieve juridisch advies in te winnen.
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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.

Ik vertrouw erop dat dit naar uw tevredenheid is en dat er geen verdere claims zullen worden ingediend tegen M. LUSINK.

Tevens deel ik u hierbij mede dat wij niet tot verbale communicatie via de telefoon zullen overgaan. Ik accepteer alleen 
geschreven reacties voor mijn administratie. Ik vraag u mijn rechten en reputatie te respecteren en af te zien van het 
betrekken van derden bij dit civiele geschil.

Met vriendelijke groet, zonder oneerbiedigheid, kwade wil of frivoliteit. Alle Rechten voorbehouden. Zonder belofte of 
overeenkomst. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Ik, gekend als Maarten, van de familie Lusink, geboren op 30 maart 1973 te Winsum 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 ©  
MAARTEN LUSINK en/of elke afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden zijn. 

……………………………………………………………………….. 

P.s. M. LUSINK is niet langer woonachtig te Unknown, Unknown, Unknown u kunt uw reactie sturen aan ondergetekende 
(zoals bovenaan de kennisgeving weergegeven).
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