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Ons kenmerk:
AL.0123.2021.CQV.LLC.INI
AL

CESTUI QUE VIE LIVE LIFE COMPETENCE AMBASSADE
De Ambassadeur: de ondergetekende—eerstgeborene:
: ………………………………. Vdf ………………………………….: …………………………………..:
…………………………………..
geboren op ……………………… wonende te ……………………………………………………..,
……………………………………………………..
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……………………………………….. ………………………………………………………………….…...
………………………………………..,
………………………………………………………………….….. .
VERKLAART:
1.
de nalatenschap van de overledene (de overleden na geborene)
waarop de testamentaire Cestui Que Vie Trust(s):
“…………………………………………………………………………” werd gevestigd,
Beneficiair te hebben Aanvaard (zie kopie bijlage);
2.

3.

als per stirpes enige erfgenaam de gevolmachtigde te zijn van de
overleden na geborene/erflater, ten behoeve van de activatie van
de afwikkeling van de nalatenschap van de Cestui Que Vie Trust(s)
van de overleden erflatende na geborene,
de Algemene Volmacht met begeleidend schrijven
schrijven te hebben
verleend aan de Directeur (Trust)Belastingdienst (zie kopie bijlage),
ten behoeve van de afwikkeling van de
de geboorte trust nalatenschap
de aanspraken, vorderingen, bezwaringen en inhoudingen op de
begunstiging ten name van de ondergetekende per stirpes enige
erfgenaam, op rechtmatigheid te toetsen en te vereffenen;

VERTEGENWOORDIGT
RTEGENWOORDIGT:
De ambassadeursresidentie van de Enige Erfgenaam van de
individuele Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap:
…………………………………………………………………………………………………………
De autoriteiten van de SDG (Sustainable Development Goals Ultra
Vires)) Company Rule of Law Ultra Vires (Handel Syndicaat), mogen
het ambassadeterrein en de ambassadeursresidentie niet betreden
zonder goedkeuring van de ambassadeur.
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II. DIPLOMATIEKE ONSCHENDBAARHEID
De ambassadeur, bewoont de ambassadeursresidentie en is
diplomatiek onschendbaar op het ambassadeterrein; in de
ambassadeursresidentie en in het gehele grondgebied, alwaar de
Cestui Que Vie Live Life Competence waarden, algemeen geldend
zijn.
III. WAARDEN VAN DE CQV LLC AMBASSADE
De waarden van de CQV LLC Ambassade zijn:
1. Rechten van de Mens
2. Rechtszekerheid
3. Deugdelijkheid van bestuur
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IV. NIET POLITIEK CQV LLC GEZANTSCHAP / LEGATIE
De ondergetekende Enige Erfgenaam van de individuele Cestui
Que Vie geboorte trust nalatenschap vertegenwoordigt en
bereddert: de niet-politieke activatie van de afwikkeling van de
individuele geboorte trust nalatenschap en het niet-politieke
beheer van de afwikkeling van de individuele geboorte trust
nalatenschap. Alle CQV LLC gezantschappen (legaties) zijn
ambassades.
V. FEITELIJKE BEVOEGDHEID VAN DE CQV LLC AMBASSADEUR
Aan de ondergetekende Enige Erfgenaam is, door de politieke,
vermeende , bevoegden, in rechte ultra vires, de feitelijke
bevoegdheid tot uitvoering van alle betalingen, opgelegd.
VI. CQV LLC VERKLARING BENEFICIAIRE AANVAARDING
Uit de, aan de Enige Erfgenaam met feitelijke bevoegdheid, in rechte ultra
vires, opgelegde taak, tot het voldoen van alle betalingen aan de schuldeisende, derde partijen zonder erfrecht, volgt uit de Verklaring van
Beneficiaire Aanvaarding, in alle gevallen: AFSTEL VAN EXECUTIE van alle
registergoederen; VERNIETIGING van alle dwangvorderingen. Derden
zonder erfrecht zijn gehouden tot TERUGBETALING van alle inkomensdervingen door de Enige Erfgenaam geleden en van alle schuld en schade
akten van handel met voorkennis, te naam gesteld op de, naar de
individuele geboorte trust nalatenschap van de Enige Erfgenaam
herleidbare geboorte data; zoals meervoudig doorverkochte hypotheek
akten, waaraan de natte handtekening van de bank, ontbreekt.

CQV·LLC·Agency
A g e n t s

&

Agent

R e p r e s e n t a t i v e s

CAPACITY

Mijn
kenmerk:

AL.0123.20
21.CQV.LLC
.INI

POWER OF ADMINISTRATION

SECURED AND REGISTERED DOCUMENTS

DURABLE POWER OF ATTORNEY IN FACT

AANGETEKEND EN VERZEKERDE DOCUMENTEN

VII. IMMUNITEIT VAN DIPLOMATEN EN DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGINGEN
In het Verdrag van Wenen / Weense Conventie inzake diplomatiek verkeer
Artikelen 1-53, 18 april 1961, is ondermeer vastgelegd dat op de residentie
(ambtswoning) van een diplomaat geen beslag kan worden gelegd.
VIII. HOOFD VAN DE DIPLOMATIEKE ZENDING CQV LLC
Hoofd van de diplomatieke CQV LLC zending is de ondergetekende Enige
Erfgenaam van de individuele Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap.
IX. FUNCTIE VAN DE DIPLOMATIEKE ZENDING CQV LLC
Het vertegenwoordigen van de, individuele, diplomatieke Cestui Que Vie Live
Life Competence Zendstaat (levende mens feit) in de ontvangende,
industrieel-politieke Company Rule of Law Ultra Vires, Receptor Staat
(rechtspersoon fictie).

PAGE 3/4

X. RECHTEN VAN HET HOOFD VAN DE DIPLOMATIEKE CQV LLC ZENDING
1.Niets in het Verdrag inzake diplomatiek verkeer en het Handvest van de
Verenigde Naties, de Universele Rechten van de Mens, mag zodanig worden
uitgelegd dat het de uitoefening van consulaire functies door een
diplomatieke zending verhindert.
2.De agrément van de Receptor Staat, om de ondergetekende Enige
Erfgenaam als hoofd van de diplomatieke CQV LLC zending binnen de
Receptor Staat, te accrediteren, is vastgelegd in de, in rechte ultra vires, door
de Receptor Staat, aan de Enige Erfgenaam van de individuele Cestui Que Vie
geboorte trust nalatenschap, opgelegde vereffeningsverplichting.
3.Met in achtneming van de bepalingen van de artikelen 5,8,9 en 11 is de
Zendstaat vrij in het aanstellen van de medewerkers van de zending. Bij de
aanstelling van militaire, marine- of luchtmachtattachés kan de ontvangende
staat (Receptor Staat) eisen dat hun naam van tevoren ter goedkeuring wordt
medegedeeld.
4. Het hoofd van de zending wordt geacht de werkzaamheden in de
ontvangende staat te hebben aangevangen wanneer een gewaarmerkt
afschrift Verklaring Beneficiaire Aanvaarding en Algemene volmacht aan
de Directeur TrustBelastingdienst, op eenvormige wijze toegepast, is aangeboden aan het ministerie, overeenkomstig het in de ontvangende staat
heersende postverkeer gebruik.
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XI. CONSENT TO ACCESS CESTUI QUE VIE TRUST MACHTIGING
De levering van de hoofdsom uit CESTUI QUE VIE TRUST VERMOGEN
“………………………………………………………………………………………………………..”op

de

bankrekening van de ondergetekende Enige Erfgenaam, aan wie, door de
AL.0123.20
21.CQV.LLC
.INI

maritieme Receptor Staat: EU/SDG Rule of Law Ultra Vires, de taak tot
betalingsuitvoering en vereffeningsplicht werd opgelegd, alsmede het AFSTEL
VAN EXECUTIE en overige correcties conform segment VI, is geactiveerd.
XII. IBAN van de ondergetekende Enige Erfgenaam:

…………………………………………………………….
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……………………., 00 / 00 / 2021 ,

…………………………………………., ……………………….. Vdf …………………………………
1.) Enige Erfgenaam van de individuele Cestui Que Vie geboorte trust
nalatenschap: “……………………………………………………………………………”
2.) Erfrechtelijk enige feitelijke bevoegde. 3.) Eigenaar gelegaliseerde
ondertekening. 4.) Eigenaar ondertekening :…………….. Vdf ………………:

------------------------------------

Postcode:

Huisnr.:

Ambassadeur CQV. Live Life Competent Aantoonder Verklaring Beneficiaire
Aanvaarding en Algemene volmacht met begeleidend schrijven aan de
Directeur TrustBelastingdienst / Minister van Financiën – Directoraat
generaal – Belastingdienst.

