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Notariskantoor:
Notaris contact:

Agent

Adres straatnaam:
Postcode:
Vestigingsplaats:
[jouw woonplaats], 18 april 2018
AAN [BEDRIJFSNAAM]

Betreft:
Uw weigering tot legalisatie van de
ondertekening en het legitimatiebewijs
van een ondertekenaar. WAARVAN AKTE.

Bedrijfscontact Dhr./Mw.:
Functie:
Uw e-mailadres:
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Geachte heer / mevrouw [Naam] ,
1.

hierbij ontvangt u op de bovenvermelde dagtekening, mijn Akte van uw weigering om

2.

mijn legitimatie bewijs alsmede de plaatsing van mijn ondertekening en autograaf op

3.

mijn private documenten ten behoeve en ter beoordeling van de Minister van Financi-

4.

ën en de door mij geadresseerde Bank, te uwer kantore, te legaliseren.

5.

U werd door mij verzocht om een ‘Legalisatie zonder inhoudelijke beoordeling’.

6.

De legalisatie betreft identificatie van 1 ondertekenaar conform WWFT en VIS

7.

Toetsing conform de norm van de KNB—Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

8.

Mijn private documenten dienen door u buiten uw inhoudelijke beoordeling te worden

9.

gelaten aangezien ondergetekende met betrekking tot de inhoud van de betreffende

10.

private documenten, de enige feitelijke bevoegde is.

11.

Met uw weigering om mij ten behoeve van de, in mijn private documenten ambts-

12.

beëdigde geadresseerden, te uwer kantore nader te identificeren en mijn legitimatie

13.

WWFT / VIS gewaarmerkt te toetsen, heeft u mijn recht op ongehinderde en gewaar-

14.

merkte gelegaliseerde transitie van private documenten aan ambtsbeëdigde

15.

geadresseerden, geschonden.

16.

Waarvan akte.
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17.

Hierbij stel ik u in de gelegenheid om uw weigering van de Legalisatie van de onder-

18.

tekening van mijn private documenten voor de Minister van Financiën en voor de door

19.

mij, geadresseerde Bank, te corrigeren.

20.

Daartoe kunt u mij uw tarief voor Legalisatie van 1 ondertekenaar zonder inhoudelijke

21.

beoordeling van private documenten van de ondertekenaar, doorgeven op het

22.

navolgende e-mail adres van de ondertekenaar:

23.

Indien de ondergetekende vóór 19 april 2018 géén e-mailbericht bevattende uw tarief

24.

en vrijblijvende afspraakbevestiging voor bovengenoemde legalisatie, van uw notaris-

25.

kantoor retour heeft ontvangen, beschouwt ondergetekende uw stilzwijgen als uw

26.

herhaalde afwijzing.

27.

Ondergetekende / autograaf is de ondertekenaar die u om Legalisatie van de

28.

ondertekening van private documenten zonder inhoudelijke beoordeling heeft

29.

verzocht en ziet uw antwoord als bedoeld onder regel 20 t/m 22 met belangstelling

30.

tegemoet.

31.

Ondergetekende / autograaf / ondertekenaar heeft ten aanzien van zijn private

32.

documenten beschikkingsbevoegdheid en feitelijke bevoegdheid en handelt dien-

33.

overeenkomstig.

34.

Adres CQV.LLC Bureau van de ondergetekende

35.

Straat en huisnummer:

36.

Postcode:

37.

Woonplaats:

38.

E-mail adres: als in regel 22.

@

Agent

Undisclosed - niet openbaar
Signature

₁ known to the Fiduciary Bank

Autograph (roepnaam) & Seal (Fingerprint in blue ink)

: vincent francis rafael vdf zegel-caldwell otho zegel : vincent
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