
 

UITLEG    

 

Via onze voorbeeldbrief kunt u het CAK opzeggen. Een kopie van de opzegging van uw zorgverzekering kunt u 

meesturen. Voor het opzeggen van uw zorgverzekering treft u online ook een voorbeeld brief. 

 

U kunt zelf alles wat met GEEL is aangegeven in het voorbeeld hieronder vervangen door uw eigen gegevens.  

Om te voorkomen dat de wederpartij verweer voert dat u een “bestaande lay-out” ( voorbeeld brief ) heeft gebruikt en zij 

deze niet erkennen, treft u links aan in dit document waar u de tekst als onopgemaakt kunt kopiëren en opstellen in een 

eigen unieke brief voor elk van deze partijen. 

 

Let u goed op de datum en wie de huidige directeur is van het CAK. Ga niet in op hun voorwaarden om een klacht en/of 

bezwaar in te dienen. Wees helder en direct dat u niet gediend bent van hun schuld en schade circus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand  

Het is mogelijk dat dit bestand u is toegestuurd en niet afkomstig direct van onze website is. 

Download daarom altijd de meeste recente versie direct online. Zo weet u zeker dat deze versie ook up to date is en dat 

er ook geen aanpassingen in zijn gedaan door derden.  

 

Tip    Maak eventueel gebruik van een aangetekende e-mail. U ontvangt een bewijs van ontvangst in uw email box.  Rmail.com 

biedt u de mogelijkheid om 5 gratis aangetekende e-mails te versturen per maand.  

 

VRIJWARING  

Het staat elk mens vrij om elk document van de site DECASSO.NL aan te passen naar eigen wens, belang  en zijn of haar, persoonlijke,   

omstandigheden. U blijft altijd volledig verantwoordelijk voor uw eigen zaak en de correspondentie m.b.t. een zaak. Elk mens heeft een eigen en vrije wil 

met een keuze om advies wel of niet aan te nemen. DECASSO.NL bied alleen vrijblijvende adviezen en is daarom nooit partij in uw eigen zaak. 

DECASSO.NL en al haar vrijwilligers kunnen dus nooit in rechten worden betrokken. 

https://www.decasso.nl/
https://www.decasso.nl/downloads/TXT-BESTAND_voor_brief_opzeggen_cak.txt
https://www.decasso.nl/downloads/TXT-BESTAND_voor_brief_opzeggen_cak.txt
https://www.decasso.nl/informatie/
https://www.decasso.nl/informatie/
https://www.decasso.nl/informatie/
https://rmail.com/nl
https://www.decasso.nl/informatie/


 

VOORBEELD    

 

Naam met de geschonken familienaam Achternaam        
straatnaam + huisnummer             
Postcode / Plaats           
Geboortedatum: 00-00-0000         
Geboorteplaats: Plaats         
 
CAK Directie                   
Prinses Beatrixlaan 7 
2595 AK Den Haag 
Ter attentie van NAAM directeur CAK. 
 
DEZE BRIEF IS U AANGETEKEND PER EMAIL & PER POST TOEGEZONDEN ( bepaal zelf uw keuze met aangetekend versturen )  
 

Persoonlijk/vertrouwelijk!! 
                DATUM 
 

Onderwerp: Mensenhandel 
Uw referentie:  referentienummer van het CAK op de brief die u van hen heeft ontvangen  
               

Beste naam Directeur,   
 

De brief van DATUM dat het CAK u aan heeft geschreven, met uw bewering dat ik bij het CAK ben aangemeld 
en mij aan uw corrupte regels dien te houden wordt door mij niet erkend daar dit schrijven door bedrog en 
machtsmisbruik tot stand is gekomen. Hier is opzettelijk een aanmelding gedaan van mij als natuurlijk 
persoon. Hierbij stuur ik u mijn Verklaring dat ik leef. 
 

Een onbekend bedrijf, KVK 56806787 met Vestigingsnr. 000026319926 | Prinses Beatrixlaan 7 2595AK te 's-
Gravenhage, gaat mij als Mens onterecht veroordelen en belasten, terwijl ik als Mens niet voor de wet erkend 
wordt, maar de menselijk rechtspersoon die ik niet ben, of waar ik mij nooit mee kan identificeren, daar het 
een Dode rechtspersoon is, en geloof mij IK LEEF.  
 
Uit naam van Nederland is nooit het ERVM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) mee erkend of 
ondertekend. Een voor mij onbekend bedrijf, KVK 56806787 Vestigingsnr. 000026319926 Prinses Beatrixlaan 7 
2595 AK te ’s-Gravenhage, maakt zich opzettelijk schuldig aan medeplichtigheid van Mensenhandel, artikel 
273f Sr, daar wordt wel de Mens erkend maar in de wet niet toegepast door identiteitsfraude. 
 
Onderstaande wetsartikelen zijn van toepassing als strafbare feiten tegen mij als Mens, Naam met de 
geschonken Achternaam,  gepleegd vanuit een organisatie die zich voordoet als een wettige overheid, maar in 
werkelijkheid een bedrijf is, wat is ingeschreven in Washington DC als bedrijf Nederland NV. 
 
Ik hoef deze vorderingen niet te betalen en dit soort valse claims aan te merken omdat ik geen overeenkomst 
ben aangegaan met het CAK, KVK 56806787, Vestigingsnr. 000026319926, Prinses Beatrixlaan 7 2595 AK te 's-
Gravenhage. Het CAK probeert met schuld en schade spelletjes geld te verdienen via een ongeldige wetgeving 
en wetgever waar ik geen contract mee noch met de rest van het bedrijf de Staat der Nederlanden c.s. Ook al 
is een zorgverzekeraar, een commercieel bedrijf op zich,  een ”opdrachtgever” en kent dit bedrijf de 
werkelijkheid niet achter het kromme en illegale rechtssysteem, wat wel het geval is in dit corrupte land, dan 
nog dient het CAK een vordering gekocht te hebben van een Zorgverzekering waar ik een rechtsgeldig 
contract mee heb. Hiervan was en is geen sprake meer. ( Stuur uw bewijs mee van opzegging zorgverzekering 
)  Link   naar de voorbeeldbrief opzeggen van zorgverzekering 

https://www.decasso.nl/
https://www.decasso.nl/downloads/ADVIES%20&%20VOORBEELD_brief_opzeggen_van_zorgverzekering.pdf
https://www.decasso.nl/downloads/ADVIES%20&%20VOORBEELD_brief_opzeggen_van_zorgverzekering.pdf


 

 
 
Rijksambtenaren zijn in dienst van de overheid, ook wel het Rijk genoemd. Als rijksambtenaar valt men onder 
één van de ministeries die we in Nederland kennen. Sinds 1 januari 2020 vallen rijksambtenaren via de Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) onder het private arbeidsrecht. Het CAK en 
Gerechtsdeurwaarders staan niet meer op de lijst van de rijksoverheid en zijn sinds januari 2020 ook gewone 
burgers. Het is daarom nooit mogelijk dat deze burgers beslag kunnen leggen. Rijksambtenaren worden dus 
niet meer beschermd en hebben geen enkele bevoegdheid of macht! 
 
Brieven die ik van het CAK of het CJIB krijg hebben geen geldige ondertekening en duidelijke naam vermelding 
van de afzender, ook is de aanschrijf wijze niet aan mij als Mens gericht, maar aan de       Dode identiteit als 
menselijk rechtspersoon, een dode rechtspersoon kan nooit een overeenkomst afsluiten bij gebrek aan leven.  

 
Vanuit diverse bedrijven en instellingen wordt dus telkens een poging tot bedrog op mij als mens        gepleegd. 
 
Ik Naam met de geschonken Achternaam. Als Mens, heb zowel het CAK, CJIB, Zorgverzekeraar gesommeerd te 
stoppen met valse claims          aan mijn  adres, ongeacht wie haar opdrachtgever is. 
 
Naam directeur is de verantwoordelijk bestuurder van het CAK en zij is dus bestuurders aansprakelijk voor de 
pogingen tot bedrog tegen mij als Mens. 
 
Het CAK is een stilzwijgende overeenkomst met mij aangegaan op mijn voorwaarde, daar zij onterecht blijft 
claimen aan mij, zal ik per DATUM een tegen claim doen van € 2.000,00 per dag en per verantwoordelijke 
bestuurder tot deze zaak stopt. Wanneer dit stopt is van u afhankelijk en na de volledige betaling van mijn 
claim.  
 
Als een bedrijf handel drijft met ons als Mens, is er sprake van Mensenhandel volgens Artikel 273f. 
 
U kunt met uw illegale claims en dwangbrieven geen recht halen. Al mijn brieven met bijlagen zijn allemaal 
verifieerbaar in ontvangst zijn genomen, nimmer weerlegd en derhalve een staand feit geworden en blijven. 
Het CAK en de Rechtspraak plegen aantoonbaar rechts verdraaiing en valsheid in geschrifte. Uw mening of uw 
reactie, welke ik na dit schrijven nog ontvang, veranderen daar niets aan. De waarheid overwint de leugen. 
 

Als mens heb ik geen contract met de Belastingdienst, het CAK, het CJIB of de Staat der Nederlanden, ik ben 
ook geen onderdaan  van een criminele organisatie. 

Het is mij daarom een raadsel hoe een CAK door het bestaande foute systeem gerund   kan worden. 
 
Er bestaat geen excuus voor uw misdaden tegen de Mens. De nieuwe pogingen om middels Gaslighting 
technieken mij als mens  in een kwaad daglicht te stellen door mij te bestempelen als “wanbetaler” zijn 
misdadig.  
 
Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd, 
 

 

Voornaam met de geschonken familienaam        
 

[ handtekening + vingerafdruk]          

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand  

https://www.decasso.nl/downloads/TXT-BESTAND_voor_brief_opzeggen_cak.txt
https://www.decasso.nl/downloads/TXT-BESTAND_voor_brief_opzeggen_cak.txt

