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VERZOEK TOT 
AANTONEN

Mijn kenmerk: ......................................................................

AANTOONDER 
• CQV LLC VERKLARING BENEFICIAIRE AANVAARDING (VBA)
• ALGEMENE VOLMACHT MET BEGELEIDEND SCHRIJVEN TRUSTBELASTINGDIENST
• DIPLOMATIEK PASPOORT CQV LLC

 Geachte heer/mevrouw,

 U ontvangt dit bericht vanwege een gebeurtenis in de communicatie tussen mij en 
(één van) uw samenwerkingen/ondernemingen om betalingen te verrichten en 
ontvangen. 
Het betreft; 
Naam onderneming: .............................................
met KVK nummer : ............................................
met vestiging aan de: ...................................................... te: ........................................

Hieronder te noemen: Samenwerkingsonderneming, 

Het betreffende dossiernummer of referentie: .....................................
 Verstuurd met dagtekening: ...................................................................................

VASTSTELLING

De geadresseerde juridische entiteit .................................... van het schrijven van uw 
 samenwerkingsonderneming heeft recentelijk de Notarieel (KNB) gelegaliseerde 
Verklaring Beneficiaire Aanvaarding en de Algemene Volmacht met begeleidend 
schrijven aan de TrustBelastingdienst verstuurd, welke de zogeheten maritieme 
(INSEAD/DAS) 'dood en verloren op zee'-presumptie en de zuivere aanvaarding 
assumptie stuit en corrigeert.

Ik, de enige erfgenaam hiervan en de ontvanger van het schrijven van de 

géén authentiek ct met uw onderneming n/of De Same rkingsondernemcontra e nwe ing, 
gebaseerd op de verschillende internationale verdragen en rechten die het ''UVRM'' 
en ''Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer'' beschrijven voor mensen die 
hierop beroepen.

Samenwerkingsonderneming, heb sinds deze wijziging na controle in mijn administratie

Jeannette Kastermans
Datum van verzenden / Initialen

Jeannette Kastermans
Datum van die brief

Jeannette Kastermans
A.J. KWAK

Jeannette Kastermans
Naam van bedrijf waar je dit verzoek aan richt

Jeannette Kastermans
KvK nummer van het bedrijf

Jeannette Kastermans
Adres van het bedrijf

Jeannette Kastermans
Vestigingsplaats 

Jeannette Kastermans
Kenmerk van de brief waar je op reageert
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Als Enige Erfgenaam van de geboorte trust nalatenschap van de juridische 
entiteit ............................................ / DE ERFLATER / PLACENTA / PERSONA wil ik u 
verzoeken een afschrift van het authentieke contract tussen uw 
handelsonderneming/juridische entiteit en mij als biologische entiteit waarop u 
de verzochte betalingen baseert, te verstrekken.

In het vervolg kunt u mij met de verklaarde namen: ..................................................... 
aanschrijven wanneer u communicatie wenst over een rechtmatige kwestie 
gebaseerd op een authentiek contract tussen uw handelsonderneming of 
samenwerkingsorganisatie en mij als Enige Erfgenaam, vaak verward met de erflater.

GEVOLMACHTIGDE

De op het zogeheten, maritieme (INSEAD/DAS) 'dood en verloren op zee'-presumptie 
en de zuivere aanvaarding assumptie gebaseerde vorderingen of aanspraken gericht 
aan ...................................... / DE ERFLATER / PLACENTA / PERSONA, worden door 
de door mij gevolmachtigde Trust Belastingdienst met Postbus 100, 6400 AC 
HEERLEN op rechtmatigheid getoetst en indien rechtmatig vanuit mijn individuele 
geboorte trust nalatenschap vereffend. 

Wanneer u deze verzendt, gebruik dan kenmerk: ............................................

CORRECTIE GEWENST

Het zou vervelend zijn als er iedere keer berichtgeving verstuurd wordt naar de 
verkeerde entiteit waar volgens de in 2018 Notarieel (KNB) gelegaliseerde 
documenten Verklaring beneficiaire aanvaarding en Algemene Volmacht met 
begeleidend schrijven verklaard, een correctie moet worden toegepast. 

Wanneer u een vordering of aanspraak op het privé vermogen van de Enige 
Erfgenaam van de Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap van de juridische 
entiteit doet, dient die herleidbaar te zijn naar een authentiek contract van u of uw 
samenwerkingsorganisatie. Indien deze gebaseerd is op de zogeheten, maritieme 
(INSEAD/DAS) 'dood en verloren op zee'-presumptie en de zuivere aanvaarding 
assumptie, is de vordering op rechtmatigheid te toetsen én te voldoen door de 
gemachtigde Trust Belastingdienst. 

Jeannette Kastermans
A.J. KWAK

Jeannette Kastermans
Alfred Vdf Kwak

Jeannette Kastermans
A.J. KWAK

Jeannette Kastermans
CQV.LLInitialen pus datum verzenden Trustbelastingdienst



 Executor Signature known to the Trustee and Fiduciary       Executor Autograph and Seal (blue ink fingerprint)

: …………………………………………………Vdf ……………………………………………………:

Sole Per Stirpes Heir – Per Stirpes Enige Erfgenaam. Origin Is Authorized CQV Live Life Competence (LLC) Agent 
and Representative for: “PERSONA-PLACENTA-TESTATOR TRUST” (PPT)
 © All Rights Invoked - All Rights Retained – No Rights Waived © Insigne Signatures Autographs - DURABLE 
POWER OF ATTORNEY IN FACT.
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- Door het voldoen aan de vereffeningsplicht met de Notarieel (KNB) gelegaliseerde
Verklaring Beneficiaire Aanvaarding 2018 is de juridische status van mij als Enige
Erfgenaam gestuit en gecorrigeerd.

- Door het geven van de Algemene Volmacht is de te belasten identiteit gecorrigeerd.

Hierom dient u in uw administratie(systemen) de correctie toe te passen aan de 
juridische status van .................................... / DE ERFLATER / PLACENTA / PERSONA, 
welke van Burgerlijke status naar Diplomatieke status is aangepast.

DOCUMENTATIE

Graag verwijs ik u naar de volgende algemeen en vrij beschikbare documentatie en 
verdragen, welke gehanteerd worden als basis voor de rechtsgeldigheid van 
vorderingen en aanspraken van juridische entiteiten aan biologische entiteiten die 
aangetoond levende mensen van vlees en bloed zijn, ook bekend als ''de mens'';

- EXONERATIE ARREST van De Hoge Raad van de Kinderen aan De Hoge Raad Der
Nederlanden [HRK.0812.2020.CQV.LLC.NL]
- Universele Rechten van de Mens (UVRM)
- Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer

Getekend en gezegeld op: .....................................,

VERZOEK TOT AANTONEN COMMERCIËLE INSTITUTIONELE DERDEN ZONDER ERFRECHT  

(TTPs - TRUSTED THIRD PARTIES)  

Jeannette Kastermans
A.J. KWAK

Jeannette Kastermans
Alfred

Jeannette Kastermans
Kwak
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