Overzicht van de correspondentie
Nooit enige waarschuwing, alleen claim voor schending en betalen
Daarna een aanbod voor een licentie die ik niet wil hebben
Claimbedragen die steeds wisselden
Ook een claim die voor het Klankbord was en niet voor de SDN met 500 Euro
Grondwet 1 discriminatie want per dag schenden 200.00 personen de auteurswet
Burgerlijk wet boek Yordy Swarts uitspraak nr. om geen ongewenste overeenkomst aan te gaan
Deskundige van prof. dr. Ir. A.F.P. van Putten
Permission Machine forensisch zoeken in Belgie
Brief aan ANP Rijkman Groenink toenmalig ceo van het ANP
Afwijzing claim aan ANP
Stokje over van PM naar Deurwaarder van Rosmalen
Art 162 kennisdragers verplichte aangifte wordt genegeerd. Hoge Raad in de zorgen hierover
Artikel 120 Grondwet willekeur voor elke rechter zonder reflectie aan jurisprudentie
ANP: schending zorgplicht wegens 500 zelfdodingen ondanks klemmende informatieverstrekking
Verjaring en geen stuiting
Valse claim 500 euro Andre Bos van Klankbord
Incompleet dossier in exploot met weglating Klankbord-claim
Misgelopen vergoeding schade is waanzin ten top
Dossierkosten: Uurloon 120 van de deurwaarder en minimumloon is € 9,45
Opsporing forensisch met robotscan internet door PM in opdracht van ANP
Er is geen verschuldiging, want geen overeenkomst op vrijwilligheid (Yordy)
Dreigen om betaling en licentie nemen met rechtszaken en kosten
Exploot met enkel jurisprudenties om het gelijk aan te toen van de claim(s)
Dwangverkoop van abonnement na een claim die afgewezen aan Rijkman Groenink
Verzoek aan de rechter om ook het verzoek aan mr. Sterk te ondersteunen met zijn oprechte
integriteit (dat wordt lachen)
Voorstel tot omkering van de claim wegens conservator zijn van waardeloos kostbaar ANPmateriaal. Alleen een foto of plaatje uit de stal van ANP is claimwaardig, in een artikel, de tekst
daarin weer niet (Europa).
Historische verzameling van zaken die maatschappelijke zaken weergeven in vooral de
rechtspraak is van belang geschiedenis
De overheid kan een civiele partij (ANP) vragen met claims op een onderdeel van een publicatie
van overheidscriminaliteit laten verdwijnen
Conclusie en advies tot afstoppen van misbruik voor niet commerciële overname op enige
website. Google is niet van PM en of ANP.
www.sdnl.nl/ANP-Rijswijk-pro-forma-rechtszitting.pdf
www.sdnl.nl/niet-vergeten.pdf
www.sdnl.nl/pleidooi-en-klacht-van-intelligente-en-wetende-nederlanders-is-structureel.pdf
www.sdnl.nl/prof-twan-tak-uit-scherpe-kritiek-op-rechtssysteem.pdf
www.sdnl.nl/aanklacht-tegen-nederland-wegens-het-ontbreken-van-een-grondwettelijk-hof.pdf
www.sdnl.nl/aangifte-tegen-hovj-mr-mj-bloos-stempels-ontvangst-jenv-en-om.pdf
www.sdnl.nl/anp-correspondentie.pdf
www.sdnl.nl/anp-protest-en-rechtszaak.pdf
www.youtube.com/watch?v=xlW

