
 
Pagina 1/2 

:voornaam: 

Verblijvend te: Adres 

[Postcode] Plaats 

 

Plaats, datum 

 

ENERGIEBEDRIJF 

T.a.v. Algemeen Directeur/andere Directeur 

Functie Directeur 

Adres  

Postcode Plaats 

Mijn referentie: eigen referentiecode 

  

Klantnaam: naam als bij energiebedrijf  

Leveringsadres: zie verblijfsadres 

Klantnummer: klantnummer 

 

Juridische kennisgeving n.a.v. uw schrijven (geen brief of bezwaar) 

 

Persoonlijk & Vertrouwelijk! 

Let op briefgeheim art. 13 grondwet is van toepassing. 

 

Dit bericht is persoonlijk & vertrouwelijk volgens art. 13 Grondwet(briefgeheim), en uitsluitend 

gericht aan de geadresseerde. Bent u niet de geadresseerde, gelieve dit document dan met 

spoed aan de geadresseerde doorgeven. U bent niet bevoegd dit document te lezen en/of te 

beantwoorden. 

 

LET OP! Negeert u deze waarschuwing dan wordt uw handelen een feitelijke handeling. Dit 

wordt in de rechtsdoctrine gebruikt als technische benaming voor menselijke handelingen waar 

de wet een rechtsgevolg aan koppelt, ongeacht of dit rechtsgevolg beoogd is of niet. U pleegt 

dan een onrechtmatige daad. 

 

De onrechtmatige daad is van rechtswege nietig en vervolgbaar op art. 2 Sr. en art. 201 Sr. In 

privaatrecht rust een aansprakelijkheid op de daad en daaruit voortvloeiende schade waarop 

een schadeclaim zal rusten als gesteld in art. 6:162 BW. Indien u dit document aan 

geadresseerde onttrekt, opent of beschadigt, onbruikbaar maakt, weg maakt, of achterhoudt, 

dan pleegt u verduistering als gesteld in art. 322 Sr. Dus bent u strafbaar! 

 

Beste naam Directeur, 

 

Ondergetekende heeft een klantnummer xxxxxxxxxxxxxxx bij uw bedrijf en brengt u het 

onderstaande onder de aandacht.  

 

Naam energiebedrijf heeft aangekondigd in november en december 2022 €190 te betalen als 

“korting van de overheid” op rekening van ondergetekende. Dit kondigt naam energiebedrijf 

(wie?) aan in een mail van: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx d.d. datum & tijd. 

 

U beseft natuurlijk wel dat de betaling van €190 in november en december een truc is en een 

sigaar uit eigen doos!  

Zoals Willem Alexander in zijn speech op de dam 5 mei 2020 zei: 

‘Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart 

zetten. Niet “normaal” maken wat niet normaal is.’ 

 

Energie is namelijk van ons allemaal, net als de aarde! 

 

Daarom voor de goede orde, ondergetekende accepteert dit voorschot onder algemene titel 

uitsluitend en alleen als een eerste betaling voor de openstaande schuld die naam 

energiebedrijf nog aan ondergetekende heeft te voldoen, zie juridische kennisgeving d.d. 
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datum. 

 

Indien u niet binnen 14 dagen juist gejuridiseerd schriftelijk reageert(o.a. natte handtekening), 

gaat ondergetekende er van uit dat u volledig akkoord bent met de gestelde voorwaarden van 

ondergetekende conform juridische kennisgeving van ondergetekende d.d. datum. 

 

Voor toekomstige berichten, meldingen en dergelijke van naam energiebedrijf aan 

ondergetekende: 

 Ondergetekende kan niet verifiëren of mail, sms en andere media frauduleus zijn al dan 

niet spam. 

 Daarom eist ondergetekende alleen juist gejuridiseerde(o.a. natte handtekening) berichten, 

meldingen en dergelijke via de fysieke post te ontvangen. 

 Ondergetekende reageert alleen op juist gejuridiseerd schrijven per fysieke post. 

 

Samen komen wij warm de winter door.  

 

Aldus verklaard. 

In representatieve capaciteit notabel, Sui-Juris getekend 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

(handtekening blauwe inkt) 

 

 

Namens Naam bekend bij energiebedrijf 

 

Onderschrift door de man 

:voornaam: 

(voornaam in rode inkt & rode inkt 

duim of vingerafdruk) 

 

 

 

 

Onder voorbehoud van alle rechten. 

(UCC 1-308) 


