
Onderwerp: Voorgenomen veiling Amerikaring 34 te Amersfoort

Van: Buijsadvies <info@buijsadvies.nl>

Datum: 17-11-2014 11:23

Aan: "Midden-Nederland (Rechtbank Midden-Nederland)" <midden-nederland@rechtspraak.nl>

Beste mensen van de rechtbank Midden Nederland,

Ik heb de mail van 14 oktober jl in dit bericht laten staan omdat ik u nog wil bedanken voor de uitspraak betreffende de voorgenomen

gijzeling. Waar ik met u naar toe wil is het volgende;  De bank hee4 aangegeven het pand te willen verkopen omdat ik niet aan mijn

betalingsverplich5ngen voldoe. Nu ligt het allemaal vrij gecompliceerd maar daar wil ik u eigenlijk niet mee las5g gaan vallen. Het is mij

duidelijk dat de rechtspraak op dit moment niet is opgewassen tegen dit kwaad. Helaas maar het is niet anders. Banken hebben op dit

moment de macht en controle over alles en iedereen. Dat doen ze op illegale wijze zoals ik dat keurig omschrijf in de corresponden5e die

u in de onderstaande link kunt vinden.

Maar wat u wel kunt doen is er een stokje voor steken. U hee4 die macht dus u kunt hem gebruiken. Heel simpel u gee4 aan dat u op

basis van de informa5e die  u van mij hee4 mogen ontvangen tot de conclusie bent gekomen dat hier nader onderzoek is gewenst.  De

reden waarom ik u dit vraag is omdat deze grote verandering er aan zit te komen. Met andere woorden dat wat ik de afgelopen twee jaar

heb geschreven gaat allemaal gebeuren maar ik weet niet hoe en wanneer. Achter de schermen gebeurt er momenteel heel veel dat

betrekking hee4 op dit financiële systeem en ik sta niet raar te kijken als er dit jaar nog grote wijzigingen zich voor zullen gaan doen. Even

afwachten op wat er gaat komen.

Het hele dossier waar ik mijn weigering op baseer kunt u HIER vinden. De gegevens van het notariskantoor die de zaak in behandeling

hee4 volgt hieronder. Mocht u nog aanvullende vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Frank Buijs

Amerikaring 34

3823 HT Amersfoort

Dirkzwager advocaten & notarissen

Postbus 111

6800 AC Arnhem

www.dirkzwager.nl

m.vermeulen@dirkzwager.nl

De voorgenomen datum van deze veiling is 12 december aanstaande. 

-------- Origineel bericht --------

Onderwerp:Fwd: CJIB NUMMER 168264756 onderwerp dwangbevel gijzeling inzake Officier van Jus55e bij het CJIB vs F.C.W. Buijs

Datum:Tue, 14 Oct 2014 09:44:55 +0200

Van:Buijsadvies <info@buijsadvies.nl>

Aan:Midden-Nederland (Rechtbank Midden-Nederland) <midden-nederland@rechtspraak.nl>, info@dirkzwager.nl

Beste mensen van de rechtbank Midden Nederland.

De reden van deze mail is de volgende; na het schrijven van de mail in het bericht hieronder kreeg ik een brief

van mijn geldverstrekker Nationale Nederlanden. Ze willen het pand openbaar gaan verkopen omdat ik niet aan

mijn betalingsverplichtingen voldoe. Nu sluit dit bericht mooi aan bij het vorige bericht.

Alles staat namelijk een beetje met elkaar in verbinding maar dat zal u inmiddels wel zijn opgevallen. Nu vraag

ik u in het eerder genoemde bericht om de koppen bij elkaar te gaan steken. De reden is eigenlijk heel simpel.

Dat wat er zich momenteel aan het afspelen is, is van een dergelijke impact dat ik de verantwoording niet bij een

iemand kan neerleggen. Er is dus een beetje samenwerking nodig. Nu weet ik een ding zeker en u weet dat ook.

Ik schrijf geen onzin. Met andere woorden vroeg of laat gaat alles wat ik geschreven heb zijn weg naar het grote

publiek vinden, Het massa zit nu helaas nog te vast zit om een en ander goed te kunnen begrijpen. Overigens

komen er nu wel in een rap tempo mensen bij die langzaam gaan begrijpen hoe de vork in de steel zit en dat is

niet zo heel erg fijn om te gaan ervaren....

Maar om het een beetje overzichtelijk te houden zou ik u graag het volgende willen verzoeken. Alle brieven die ik

geschreven heb en op mijn site staan zijn terug te herleiden naar het huidige geldsysteem. Dit geldsysteem is

door en door corrupt en de bewijzen staan in overvloed op mijn site.  Kort samengevat banken maken zich

schuldig aan criminele activiteiten. Ze weten dit donders goed alleen zolang niemand ze stopt zullen ze door

blijven gaan met deze praktijken. Op zich begrijp ik dat want diegenen  die aan de touwtjes trekken die hebben

het op zich prima naar hun zin en als je het prima naar je zin hebt dan wil je dat graag zo houden toch?
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Enfin laat ik u een beetje op weg helpen. Een van mijn eerste brieven staat hier;   http://www.buijsadvies.nl

/electrabel-nederland-retail-b-v-betreffende-weigering-verder-te-betalen-26-mei-2013/

Daarin staat eigenlijk "het probleem" Daarna heb ik nog tal van brieven geschreven met de nodige bewijzen dat

wat ik allemaal schrijf wel ergens op gebaseerd is. Ik heb zelfs een dagvaarding uitgedaan richting de

geldverstrekker maar die kreeg ik helaas terug. Het moest gedaan worden via de "reguliere procedure" zoals

alles eigenlijk wel. Alleen die snappen vaak niet goed waar het om gaat. Eigenlijk zitten ze een beetje vast in het

spelletje wat ze spelen net als de politiek vandaar dat men het dan ook "reguliere procedure" noemt. Iets dat

niet afwijkt of zoals ik het zou omschrijven; een procedure die niet verder kijkt dan zijn neus lang is. Net als

Pinokio maar dan anders ( even een grapje tussendoor)....

Hier is de samenvatting van de dagvaarding http://www.buijsadvies.nl/samenvatting-betreffende-dagvaarding-

nationale-nederlanden-15-mei-2013/

Ik begrijp dat ik u in een lastig pakket manoeuvreer. Maar misschien is het wel de juiste timing dat we het stuur

om gaan gooien. Enfin graag zie ik uw antwoord wat u in deze voor mij kunt betekenen met belangstelling

tegemoet,

U begrijpt dat ik nooit en te nimmer mijn woning zal verlaten. De woning is NIET van de bank. Heel simpel......(

wat mijn weigering betreffende het niet betalen van zorgpremie, belasting en ga zo maar door betreft...Is dus

allemaal terug te herleiden naar het door en door corrupte geldsysteem. Vandaar deze radicale stap begrijpt u?

Hartelijke groet,

Frank Buijs

Amerikaring 34

3823 HT Amersfoort

P.s. Mocht u op sites van mij berichten tegenkomen waar u echt niets mee kunt dan is mijn vriendelijke verzoek

om die te laten voor wat ze zijn. Het is mij meer dan duidelijk dat sommige stukken tekst op dit moment nog

door weinigen te volgen zijn laat staan te begrijpen. Dat heeft overigens niets met intelligentie te maken maar

dit terzijde. Wat het geldsysteem betreft;

Hier de laatste ontwikkelingen. Wellicht handig om dit te gaan bekijken. Is op zich wel relevant want wat ik doe

en het kan hier 1 op 1 mee in verband worden gebracht. CRIMINELE ACTIVITEITEN...

Als u op de link hieronder klikt ( Een kind doet de was) dan opent zich een andere site van mij met een bericht

genaamd "Big Banks Face Another

          Round of U.S. Charges" -. Mijn verzoek is om daar eens goed naar te gaan luisteren. Dat is precies wat

banken doen. Stelen bedriegen, geld uit de hoge hoed toveren en diegenen die deze wanpraktijken aan de kaak

proberen te stellen uit hun huizen zetten of erger "opruimen" wat op grote schaal wereldwijd dan ook gebeurd.

Genoeg is genoeg lieve mensen.....

Een kind doet de was..

12-Year Old Child Reveals One of the Best Kept Secrets in the World ( http://www.buijsadvies.nl/overheid-

versterkt-schuldproblemen-t-v-jeroen-dijsselbloem/#comment-12758) 

LINK    

( http://apollosolaris.com/2014/01/12/the-domino-effect/comment-page-1/#comment-6577 )
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-------- Origineel bericht --------

Onderwerp:CJIB NUMMER 168264756 onderwerp dwangbevel gijzeling inzake Officier van Jus55e bij het CJIB vs F.C.W. Buijs

Datum:Fri, 03 Oct 2014 16:09:31 +0200

Van:Buijsadvies <info@buijsadvies.nl>

Aan:Midden-Nederland (Rechtbank Midden-Nederland) <midden-nederland@rechtspraak.nl>

Geachte heer,mevrouw,

Uw brief waarin u mij verzoekt om op 23 oktober aanstaande langs te 
komen om mij te verweren betreffende een verkeersboete is in goede orde 
ontvangen. Dank dat u mij in de gelegenheid wilt stellen om aan te tonen 
dat ik niet in staat ben om de vordering te voldoen. Ik heb inderdaad 
zoals men dat in de volksmond mooi weet uit te drukken "geen stuiver te 
makken"

Ik heb geen idee hoeveel schulden ik op dit moment heb. Er liggen zoveel 
uitspraken dat ik de tel kwijt ben geraakt. Ik betaal ook al twee jaar 
geen hypotheeklasten meer, geen water gas en licht, geen belasting, geen 
zorgverzekering en ga zo maar door. Het kan best wel eens meer dan € 
50.000,- zijn ik heb werkelijk geen idee. Maar om heel eerlijk te zijn 
boeit mij dat niet zo heel erg veel. Ik ga u het volgende verzoek doen. 
Ik verwijs u naar een brief die ik een tijdje geleden geschreven heb. 
Mijn verzoek is het volgende; wilt u zich gaan verdiepen in wat daar 
staat geschreven? Meer vraag ik u niet.

Als u deze brief zorgvuldig doorgelezen heeft kunt u zich dan 
voorstellen dat ik niet op kom draven om mij mondeling te verweren 
waarom ik niet kan betalen. Misschien is het een idee om mensen te 
zoeken die de koppen bij elkaar gaan steken en langzaam gaan proberen om 
hier een beetje verandering in aan te gaan brengen. Is dat geen goed 
idee? Ik ben om heel eerlijk op zijn zachtst gezegd helemaal klaar met 
"Misdaad BV Nederland" U niet?

Resumé

* Langs komen heeft geen zin want ik heb niets om aan te tonen. Alle 
post die ontvang gaat na het gelezen te hebben linea recta de prullenbak 
in.
* Wilt u mij laten weten als u zich verdiept heeft in de brief of u er 
iets mee kunt? Ik heb de brief als bijlage bijgevoegd. Om de linken te 
kunnen bekijken zult u dat online moeten doen. Daar staat een veelvoud 
aan bewijzen. Hier de link;
* Wilt u inhoudelijk reageren en dit niet met een standaard brief af 
doen? Ik heb nog nooit een brief terug gekregen die door een mens 
geschreven is. Alles lijkt wel geautomatiseerd. Werken er bij de 
Rechtspraak ook nog gewoon mensen? U weet wel.....van vlees en bloed?...:-)
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http://www.buijsadvies.nl/tweede-kamer-centraal-justitieel-incassobureau-ministerie-van-veiligheid-en-justitie-17-mei-2014/

Goed weekend,

Frank Buijs
Amerikaring 34
3823 HT Amersfoort

Bijlagen:

Tweede kamer 17 mei 2014.pdf 74,1 KB
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