
Dit is een juridisch document,  de houder van dit document is hier zelf verantwoordelijk voor, en dient dit document geheel goed door te lezen, alvorens dit evt. te beantwoorden, 
en dient dit document, bovendien zelf goed te bewaren, zie ook de voet tekst !

Aan ;  HIER DE   NAAM VAN HET (STAATS)BEDRIJF WAAR HEEN JE HET STUURT

T.a.v. :  HIER EVT DE   NAAM VAN DE CONTACT PERSOON,  WAAR HEEN JE HET STUURT

ADRES  , straat en huisnummer  ;

Postcode , en plaats 

Mijn kenmerk ;  Zelf te bedenken ,maar maak deze vooral zo ingewikkeld en lang als je wilt !

Onderwerp ; onmiddellijke verwijdering van mijn privacy gegevens uit uw, en uw contactpartners hun databestanden. 

                                                                                                                           Hier uw plaats, en datum

                                                                              Lecturi Salutem

BW.2 Art,1, welke stelt   HIER DE   NAAM VAN HET (STAATS)BEDRIJF WAAR HEEN JE HET STUURT    is een 

rechtpersoon , en BW.2 Art,5, welke stelt een, rechtspersoon staat met een natuurlijk persoon gelijk.

Art 1. GW in acht nemende, u voorts verwijzend naar Art 1:1 BW, Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en 

bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten, u voorts verwijzend naar Art 1:2 BW, Persoonlijke dienstbaarheden, 

van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.

Geef ik u hierbij in een vrije wilsbeschikking Art.3.33 BW aan, absoluut “  de DIENSTBAARHEDEN”, van de HIER DE 

NAAM VAN HET (STAATS)BEDRIJF WAAR HEEN JE HET STUURT, nooit “vrijwillig” te willen, en zullen dulden

U voorts verwijzende naar de nieuwe privacy wet, (AVG ) VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD, en welke op 25-05-2018 in werking trad 

Gelet op dat HIER DE NAAM VAN HET (STAATS)BEDRIJF WAAR HEEN JE HET STUURT, onder rechtspersonen 

valt, en Art 1. GW in acht nemende, gelijke is aan, bedrijven als ziggo, KPN, Aldi, de Lidl of enig ander bedrijf.

Attentie het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de @auteur; NIET toegestaan dit document, of delen uit dit document, op enigerwijze te wijzigen, of te 
dupliceren, dit op straffe van dwangsom van 100.000 euro, per gebeurtenis, welke door de @auteur, direct opeisbaar zal zijn!



Dit is een juridisch document,  de houder van dit document is hier zelf verantwoordelijk voor, en dient dit document geheel goed door te lezen, alvorens dit evt. te beantwoorden, 
en dient dit document, bovendien zelf goed te bewaren, zie ook de voet tekst !

Welke per 25-05-2018 MOETEN voldoen aan de nieuwe privacy wet, (AVG ) VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET 

EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD.

Geef ik u hierbij in een vrije wilsbeschikking Art.3.33 BW aan, absoluut NIET te willen dat er ook nog maar enige 

“  persoonsgegevens”, inz de te Hier je geboorteplaats, op Hier je geboortedatum geboren zijnde “  NATUURLIJK 

PERSOON”   HIER JE VOLLEDIGE GEBOORTE NAAM / NAMEN IN HOOFLETTERS VET GEDRUKT   , of enige 

afgeleide van diens naam, terstond na dagtekening van deze kennisgeving, in uw enig van uw bestanden blijft bestaan.

Geef ik u hierbij in een vrije wilsbeschikking Art.3.33 BW aan van u te WILLEN, dat u terstond aan derde partijen 

verstrekte gegevens, inz de “  NATUURLIJK PERSOON”   HIER JE VOLLEDIGE GEBOORTE NAAM / NAMEN IN 

HOOFLETTERS VET GEDRUKT   , of enige afgeleide van diens naam, onmiddellijk verwijdert, of laat verwijderen ! 

En geef ik u hierbij tevens in een vrije wilsbeschikking Art.3.33 BW aan, absoluut NIET te willen dat u nog enig 

denkbare gegevens inz de “  NATUURLIJK PERSOON”   HIER JE VOLLEDIGE GEBOORTE NAAM / NAMEN IN 

HOOFLETTERS VET GEDRUKT   , of enige afgeleide van diens naam, bij enig denkbare derde partij opvraagt, of daar 

van nog accepteert.

En geef ik u hierbij tevens aan, dat indien u NIET voldoet hier aan, en ik dit constateer, ik dit gelet op mijn 

BURGERPLICHTEN, dit terstond aan HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD, zal moeten melden. 

Adres ;

Europees Parlement

Bât. Altiero Spinelli

Afd; aangiften / meldingen privacy schendingen.

60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60

B-1047 - Bruxelles/Brussels

Belgium 

Ik zal dan dit schenden van mijn privicy, en mensen rechten, ook als mensenrechten ( UVRM ) schending melden aan ;

                 College voor de Rechten van de Mens

                Kleinesingel 1-3

3572 CG Utrecht

•

Het is middels het in dit document vermelde, aan mij, en aan niemand anders om mijzelf te besturen.
Toestemmingen te verlenen om mijn privacy gegevens te mogen bezitten, beheren, op te vragen, te mogen delen etc .
Ik heb geen handelsbevoegdheden aan derden gegeven, ook aan uw rechtspersoon NIET  !
Ik zal nooit handelsbevoegdheden aan derden geven, ook aan uw rechtspersoon NIET  !
Noch geef ik iemand het recht voor mij te spreken ,of te handelen.
Ook verleen ik niemand het recht om mij vanuit een algemene bestuurlijke regelgeving, verplichtingen op te leggen, die
op enigerlei wijze, mijn ook maar enig denkbare rechten schenden.

Attentie het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de @auteur; NIET toegestaan dit document, of delen uit dit document, op enigerwijze te wijzigen, of te 
dupliceren, dit op straffe van dwangsom van 100.000 euro, per gebeurtenis, welke door de @auteur, direct opeisbaar zal zijn!



Dit is een juridisch document,  de houder van dit document is hier zelf verantwoordelijk voor, en dient dit document geheel goed door te lezen, alvorens dit evt. te beantwoorden, 
en dient dit document, bovendien zelf goed te bewaren, zie ook de voet tekst !

Gaarne ontvangt ondergetekende van uw, rechtspersoon ( bedrijf ), een geautoriseerde ontvangstbevestiging, met
daar in ook duidelijk vermeld ondergetekende zijn / haar kenmerk.
Ondergetekende, verleend u hierbij vooraf nog 1 malig schriftelijke toestemming, om hem / haar, op de door hem / haar  
gewenste wijze verder te mogen benaderen.
Aangezien het ondergetekende, inzake zijn / haar geloof, en persoonlijke levensovertuiging, zeer streng verboden is, 
met robots, computers, en machines te communiceren, een robot, computer, of machine, kan n.l. zelfstandig helemaal 
niets, zonder een levende mens, welke verantwoordelijk is, en welke persoonlijk ter verantwoording geroepen kan 
worden, voor zijn / haar handelingen.
En om voor ondergetekende rechtszekerheden te stellen, en ter zijner, harer  gewenste controle, zekerheden te stellen, 
met een levende mens, welke verantwoording neemt voor zijn / haar communicatie, en welke bereid is, en de evt. 
gevolgen daarvan te aanvaarden, te communiceren.
Uw evt. antwoord poststuk(ken) duidelijk te autoriseren met de naam, functie, dienst en of personeelsnummer, en de
“natte handtekening” van de verantwoording nemende, verantwoordelijke, levende mens, c.q. verantwoordelijke
persoon.
Poststukken die aan ondergetekende verstuurd zijn / worden, met een zogenaamde droge (ingescande) handtekening,
of die helemaal niet voorzien zijn van een handtekening, of met de mededeling “deze brief is automatisch aangemaakt”
etc., zullen door ondergetekende, middels waarborging van ; Art 1.1 GW, als een minachting aan zijn / haar geloof,
persoonlijke levensovertuiging, en intellect, en als NIET RECHTSGELDIG, worden beschouwd / ervaren worden.

Het is middels het in dit document vermelde, aan mij, en aan niemand anders om mijzelf te besturen.

Ik heb geen handelsbevoegdheden aan derden gegeven.

Ik zal nooit handelsbevoegdheden aan derden geven.

Noch geef ik iemand het recht voor mij te spreken ,of te handelen.

Ook verleen ik niemand het recht om mij vanuit een algemene bestuurlijke regelgeving, verplichtingen op te leggen, die 

op enigerlei wijze, mijn ook maar enig denkbare rechten schenden.

Zonder oneerbiedigheid, kwade wil, of frivoliteit, met vriendelijke, beleefde soevereine groet, HIER JE ROEPNAAM 

Hier je naam,  adresgegevens, en handtekening  

Attentie het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de @auteur; NIET toegestaan dit document, of delen uit dit document, op enigerwijze te wijzigen, of te 
dupliceren, dit op straffe van dwangsom van 100.000 euro, per gebeurtenis, welke door de @auteur, direct opeisbaar zal zijn!


