CQV·LLC·Agency 
A g e n t s

&

datum......................huisnr...........– postcode ..............

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

KENMERK BD-PN0110.2020CQV.LLC-.......
CAPACITY
POWER OF ADMINISTRATION

SECURED AND REGISTERED DOCUMENTS

DURABLE POWER OF ATTORNEY IN FACT

AANGETEKEND EN VERZEKERDE DOCUMENTEN

VERZEKERD EN AANGETEKEND VERZONDEN

Directeur TrustBelastingdienst
Postbus 100,

Agent

6400 AC Heerlen
[Plaats] .........................., [datum] ..............................
EXECUTEUR VAN DE TRUSTEE
AAN DE BELASTINGDIENST

Betreft:
1 BEGELEIDEND SCHRIJVEN
2 Toevoeging waarden Cestui Que Vie VBA
ANNEX / testamentair
ERFGERECHTIGDE AGENT EN
VERTEGENWOORDIGER VAN DE (NOTATIE
VARIANTEN VAN DE) LEGALE NAMEN:

Geachte heer / mevrouw,

₁ [NAAM IN KAPITALEN] ....................................

1.

bijgaand doe ik u in aangehecht document toekomen: mijn private document —————

2.

‘Toevoeging Promissory Note VBA Annex’ inclusief kopieën, waarvoor, wegens———-—

3.

corona crisis, de legalisatie door notaris van de ondertekening zonder inhoudelijke —-—

4.

beoordeling van het document, verviel. —————————————————————————

5.

De ondergetekende/autograaf voldoet, als erfgenaam van de trust nalatenschap ———-

6.

van zijn/haar na geborene: ..................................................... (c.q. alle notatie varianten) aan

7.

zijn/haar vereffeningsverplichting, door de waarden voor de Prioritair Beneficiary —--—

8.

Overheid-Trustee en zijn Beneficiaire Derden, aan de doorlopende afwikkeling van de

9.

batige testamentaire trust nalatenschap toe te voegen.—————————————————

10.

De Erven hebben, met uiterste, individuele inspanning en naar vermogen, aan de —-—-

11.

verplichting om de trust nalatenschap Beneficiair te vereffenen voldaan en verzoeken

12.

de Prioritair Beneficiaire Overheid-Trustee, ongeacht de eventuele vormfouten. aan de

13.

U, door de Erven, toegezonden documenten uitvoering te geven, en, in overleg met de

14.

Fiduciary van de Prioritair Beneficiaire Overheid-Trustee, op basis van de beschikbare

15.

expertise; ten behoeve van de Erven en de door de Erven aanvaarde, Beneficiaire ——

16.

Derden, de aan afkomst en geboorte gerelateerde waarden, welke conform de ——–—

17.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Art.2) zonder onderscheid van ——

18.

welke aard ook, voor iedere erfgenaam gelden; aan het trust vermogen van de ———

19.

individuele nalatenschap van de Erflater te onttrekken en de liquiditeit van de voor-

20.

lopige erfrechtelijke voorziening ad. 4.000,00 EURO per maand, tot aan de voltooide——

21.

afwikkeling, naar de Enige Erfgenaam te transfereren .——————————————————
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22.

De nalatenschap van de overleden na geborene / Erflater, is batig. ——–———————-—

23.

De, aan de doorlopende afwikkeling van de trust nalatenschap, als Promissory Note —

24.

toegevoegde, waarden voor de Erfgenaam; de Prioritair Beneficiaire Overheid-Trustee

25.

en de Beneficiaire Derden, zijn door middel van nationale inspanning en internationale

26.

samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de ———–—-

27.

betreffende Staat, verwezenlijkt.——–—————————————————————————-—

28.

De Erven hebben er aanspraak op, overeenkomstig de Universele Verklaring van de —

29.

Rechten van de Mens, Artikel 22:——–——————————————————————————

30.

Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en —

31.

heeft er aanspraak* op, dat door middel van nationale inspanning en internationale —

32.

samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de ———–—

33.

betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn —

34.

voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, ——–——-—

35.

verwezenlijkt worden. Alsmede op* niet-politiek vermogensbeheer UVRM, Art. 20. ——

36.

Het past de Erfgename / Executor van de onderstaande handtekening, om de ———–—-

37.

waarden als Promissory Note, onder de dankzegging: Annex Valores Values Infra ———

38.

Gratiarum Actione Percipitur, voor de Bewaarders en voor de Orden van de Trustor; —

39.

voor de Prioritair Beneficiaire Overheid-Trustee; voor de Fiduciary van de Prioritair ——

40.

Beneficiaire Overheid-Trustee en voor de Beneficiaire Derden, toe te voegen.—–—-——

41.

Hoogachtend,——–————————————————————————————————————

42.

CQV.LLC Enige Erfgenaam : ............................................. .Vdf ........................................................... :

43.

Adres en huisnummer: ..........................................................................................

44.

Postcode, woonplaats: ..........................................................................................

Handtekening zoals reeds bekend bij de Overheid-Trustee en de Fiduciary van de Overheid-Trustee / Bank

Voornaam en vingerafdruk (blauw)

:...................:
De ondergetekende—autograaf is enige erfgerechtigde agent en vertegenwoordiger
voor de CQV trust nalatenschap van de na geborene: [NAAM IN KAPITALEN] .........................................................................

Kenmerk Verklaring van Beneficiaire Aanvaarding (VBA 2018)
aan de Minister van Financiën verzonden: 3SRPKS154303439
UVRM Art. 30 © Alle rechten behouden © Handtekening © Alle rechten behouden. No Rights Waived.
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