
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, 26 november 2012

Betreft:  Uw reactie van 15 november 2012 op mijn promissory note
Kenmerk: JurKen_UWV_003
Aantal pagina’s:  twee (2)
Bij lage(n):  één (1)

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 15 november 2012 aan dat het voor UWV mogelijk is om de promissory note niet te accepteren op 
basis van artikel 4.1.1 van de AwB (u bedoelde waarschijnlijk Afdeling 4.4.1), omdat artikel 4:89 als volgt luidt: “Tenzij bij  
wettelijk voorschrift anders is bepaald, geschiedt betaling door bijschrijving op een daartoe door de schuldeiser bestemde  
bankrekening.”

Zoals u natuurlijk ook wel begrijpt dient de AwB in overeenstemming te zijn met het BW en de Grondwet en indien dit niet het 
geval is dat die laatste twee toch zeker voor de AwB gaan.

Artikel 112 van het BW (Boek 6): “Het geld dat ter voldoening van de verbintenis wordt betaald, moet op het tijdstip van de  
betaling gangbaar zijn in het land in welks geld de betaling geschiedt.”

Artikel 116-1 van het BW (Boek 6): ”De betaling moet worden gedaan aan de woonplaats van de schuldeiser op het tijdstip van de  
betaling.”

Hieruit blijkt wederom en des temeer dat de promissory note zoals u die aangeboden is voldoet als betaling voor het 
openstaande bedrag volgens de Nederlandse wetgeving.

Trouwens ...

Artikel 114-1 van het BW (Boek 6): ”Bestaat in een land waar de betaling moet of mag geschieden ten name van de schuldeiser een  
rekening, bestemd voor girale betaling, dan kan de schuldenaar de verbintenis voldoen door het verschuldigde bedrag op die  
rekening te doen bijschrijven, tenzij de schuldeiser betaling op die rekening geldig heeft uitgesloten.”

Dit 'kan' houdt zeker geen verplichting voor de schuldenaar in!

U geeft tevens aan dat M. LUSINK bij brief van 16 september op de hoogte is gebracht van de aanmaningsvergoeding (€14,00) 
die betaald moet worden.
Helaas blijkt ook uit deze reactie dat UWV (dan wel u) onzorgvuldig te werk gaat, aangezien de volgende tekst vermeld staat 
op aanmaning (zie bijlage) waaraan u refereert: “Ook moet u een vergoeding van €0,00 voor de aanmaning betalen”

Ik stel daarom hierbij vast dat U verzaakt heeft d.m.v.  een volledige geschreven verklaring aan te geven  
waarom uw organisatie vri jgesteld is van voornoemde wetgeving, of waarom het Commerciële Instrument  
onacceptabel is!

Aangezien u de Promissory Note binnen de gestelde termijn  wel terug gestuurd heeft, maar zonder een legitieme 
geschreven verklaring waarin u aangegeven heeft waarom uw organisatie vrijgesteld is van de genoemde wetgeving, of 
waarom het Commerciële Instrument onacceptabel is;  zijn we het erover eens dat u mijn legale betaling afgeslagen heeft en 
dat daarom het rekeningsaldo van M. LUSINK nu nul is .

Hierbij bevestig ik dat het rekeningsaldo van M. LUSINK nu nul is.
Daarmee stel ik vast dat er geen contract/overeenkomst meer bestaat tussen UWV en M. LUSINK.
Ondergetekende wenst geen contract/overeenkomst meer met het UWV aan te willen gaan (ook niet d.m.v. M. LUSINK).
Uit oogpunt van een economische procesorde zal er niet meer gereageerd worden op eventuele brieven van UWV .
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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.

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

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 ook niet tot verbale communicatie via de telefoon zullen overgaan. 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. 

……………………………………………………………………….. 
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