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Plaats: XXXX.,   Datum: 05-07-2022 

Aan: XXX-Naam-bestuurder-XXX, hoofdelijk als mens en in functie als eindverantwoordelijk 
bestuurder van XXX_Naam-deurwaarderskantoor-XXX. 

Betreft: Hoofdelijk Aansprakelijkstelling XXX-Naam-bestuurder-XXX en aansprakelijkstelling 
medewerker. 

Bijgevoegd: Factuur + kopie brief. 

 

Goedendag,  

Uw brief is niet ondertekent met volledige naam, functie en natte handtekening zoals de Hoge Raad 
beslist heeft. U pleegt valsheid in geschrifte (art. 225 Sr). 

XXX_Naam-deurwaarderskantoor-XXX is een rechtspersoon welke de titel ‘gerechtsdeurwaarder’ 
gebruikt. Een titel is een valse naam (art. 326 Sr). Bedrog leidt tot oplichting. 

Een rechtspersoon kan geen handelingen uitvoeren en heeft geen wil. De vrije mens is begiftigd met 
verstand en geweten en kan handelen namens van de rechtspersoon. Ik wil daarom weten wie u 
bent. Ik heb uw naam nodig in de ondertekening zodat ik u hoofdelijk aansprakelijk kan stellen.  

U probeert uw aansprakelijkheid te ontlopen. Ik stel uw leidinggevende XXX-Naam-bestuurder-XXX 
hiervoor hoofdelijk aansprakelijk. U volgt als medewerker zijn instructies mag ik aannemen. 

Ik wacht nog steeds op antwoorden op legitieme vragen die ik aan uw leidinggevende gesteld heb. 

U zendt uw brief opnieuw aan de dode entiteit. U respecteert mijn rechten niet ondanks dat u 
hierover geïnformeerd bent door onderschrijvende. Ik stel u hiervoor aansprakelijk. 

Ik neem tevens contact op met XXX-Naam-manager-XXX van de XXXX Bank over het rucksichtslos 
aanvaarden van uw aanvraag voor een onwettig en onrechtmatig beslag. Zonder de uiteindelijk 
rechthebbende van de tegoeden op de rekening, de levende mens, ook maar in kennis te stellen. 

Ik ben als levende mens de enige die kan handelen namens de dode entiteit. En dat heb ik gedaan.           
Ik heb alle eigendommen toebehorend aan de levende mens, die door de overkoepelende corporatie 
De Staat der Nederlanden valselijk zijn geregistreerd op naam van de valselijk gecreëerde persoon in 
eigendom van de corporatie, contractueel overgedragen aan de uiteindelijk rechthebbende volgens 
Internationaal (UCC) Recht. Internationaal recht overstijgt nationaal recht. 

De uiteindelijk rechthebbende in het contract tussen dode entiteit en levende mens ben ik, :uw-
Mensennaam: .  

Inbreuk maken op de gesloten overeenkomst tussen persoon en levende mens is mogelijk, maar het 
kost u als derde partij een inbreukvergoeding aan de schuldeiser in het contract. De 
inbreukvergoeding bedraagt $. 5.000.000,00 (5 miljoen USD). De persoon is door de afgesloten 
overeenkomst betalingsonmachtig geworden. XXX-uw Persoonsnaam-XXX is een lege entiteit zonder 
middelen, belast met een schuld aan de preferente schuldeiser in het contract, de levende mens :uw-
Mensennaam:.  

Uw vordering is oninbaar zelfs al zou uw vordering rechtmatig zijn. 
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Uw corporatie heeft inmiddels een aanzienlijke openstaande schuld aan mij, de levende mens :uw-
Mensennaam:. 

Uw corporatie XXX_Naam-deurwaarderskantoor-XXX heeft op dit moment een schuld van €. <<totaal 
gestuurde facturen>> aan mij. Verdeelt over 6 facturen, gefactureerd aan uw corporatie volgens de 
overeengekomen contractvoorwaarden. Wilt u deze zo spoedig mogelijk voldoen? Ik ben gerechtigd 
beslag te leggen. Ik hoop dat het niet zover hoeft te komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

:uw-Mensennaam: 

   


