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NepNieuws.FakeNews.Corrector desireestokkel <d.e.stokkel@gmail.com>

[Request received] TEST rond Soverin: Criminele Internetprovider die Emailadres
IPM gijzelt - berichten aan Ambassades & Veiligheidsdiensten saboteert. 
1 bericht

Support <support@soverin.net> 6 januari 2018 om 10:07
Antwoorden op: Support <support@soverin.net>
Aan: "NepNieuws.FakeNews.Corrector desireestokkel" <d.e.stokkel@gmail.com>

##- Please type your reply above this line -##

Your request (1025) has been received and is being reviewed by our support staff.

To add additional comments, reply to this email.

NepNieuws.FakeNews.Corrector desireestokkel

Jan 6, 10:07 CET

EcrimePolitie - Fox it - Soverin - NLE -  FBI - Energiesector  - Ambassades - Thuiswinkel -

Woensdag 10 januari2018   doe ik bij de EcrimePolitie tegen Soverin Aangifte van Gijzing van
mijn Emailadres  ;  
van Gijzeling van mijn emailadres destokkel@republiek18nov2016.nl    door Soverin:    

Als Soverin mijn emailadres blijft Gijzelen 
Als Severin blijft weigeren mij  de naam van de Klager te geven..... die mij beschuldigt
van SPAM sturen aan zijn / haar adres. 
Als Soverin blijft weigeren mij Bewijs te sturen inzake de Beschuldiging dat ik SPAM
verstuur. 

Als Soverin niet duidelijk aangeeft welke Algemene Voorwaarden - Service
voorwaarden - Restricties zij  
hanteren voor gebruikers van Soverin: restrictie + whishlisting.  Wat betekent dit in de
praktijk? Wat mag ik wel / niet? Is dit juridisch correct? 

Soverin speelt Politieke spelletjes met mijn emailadres. 

Ik heb nooit een email van NLE ontvangen, inzake 'problemen bij Sovering'.  

Ik betaal NLE de rekening voor gebruik van mijn emailadres, 
maar het lijkt nu alsof NLE niet weet welke problemen er zijn 
tussen Soverin - destokkel@republiek18nov2016.nl  

Onderstaande email kan ik niet versturen via Soverin - NLE - Thunderbird. 

Dit betekent  dat Soverin bepaalt 'dat ik maar 1 emailadres per email mag gebruiken', om een
bericht aan te sturen. 

Ik mag geen 14 ontvangers tegelijkertijd dezelfde email sturen. 

mailto:destokkel@republiek18nov2016.nl
mailto:destokkel@republiek18nov2016.nl


6-1-2018 Gmail - [Request received] TEST rond Soverin: Criminele Internetprovider die Emailadres IPM gijzelt - berichten aan Ambassades & Veiligh…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=JeI2ieEboNs.nl.&view=pt&search=inbox&th=160cab98c799b05d&siml=160cab98c… 2/3

Dit = gijzel-neming + geld afpersen + politiek bedrijven met emails van NLE-klanten     door
Soverin.  

-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:TEST rond Soverin, Feestclub voor Criminelen die InterimPrimeMinister /Ambassades
platleggen

Datum:Sat, 6 Jan 2018 09:46:34 +0100
Van:DesireeStokkel <destokkel@republiek18nov2016.nl>
Aan:support@soverin.net

CC:

fox@fox-it.com, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru,
Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, press@google.com, info@energie-
nederland.nl, info@uvw.nl, info@DNB.nl, juridisch@thuiswinkel.org, Nlemb
<nlemb@mofa.gov.sa>, Ecrime@politie.nl, nlex@nle.nl

Soverin......, NLE,   EcrimePolitie,     Fox-it,   FBI, FSB, China, Google, Energie-nederland,
Waterschappen,  DNB, Thuiswinkel,  

Okay, het is zaterdag.  

De helft van mijn emails verstuurd aan bovenstaande komt terecht in SPAM.  

Met deze email test ik de werkwijze van Soverin. 

Ik heb geen reactie van Soverin ontvangen op mijn eisen:   

Ik wil weten Wie een klacht over mij heeft ingediend bij Soverin.  

Ik wil bewijs van die Klacht.  

Ik wil weten wat Restrictie betekent; Wie mag ik wel emailen / wie niet?  Wat mag de
inhoud van de emails zijn?  

Soverin is een gevaar voor Nederland; Zij leggen ook Ambassades plat.  

Ik stuur deze email naar de Ambassade van China & Saudi Arabie in DenHaag. 

Rusland test ik via de FBI & FSB.  

Energie-sector & Banken; dit spreekt voor zich.  

Het ziet er naar uit dat ik via Soverin niet meer dan 1 emailadres per email mag gebruiken  

= Crimineel tereur van Soverin, vooral omdat zij weigeren mij de naam van de Klager te geven die
een Klacht bij Soverin over mij heeft ingediend.  
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Einde Email-test via NLE - Thunderbird. 

DesireeStokkel 
donkerelaan 39 
2061jk bloemendaal-nh 
0238887862  Phonetap

  ___________________________________________________________
____________________________________________________________-  

DesireeStokkel 
donkerelaan 39 
2061jk bloemendaal-nh 
0238887862  Phonetap 

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.

Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres. 

Rechtsgeldig bewijs op / Legally valid evidence on:

Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht

om NL-parlement - Koning - Rechtspraak - Politie - Defensie -

Gemeente - Provinvicie te dwingen te stoppen met

organiseren van Moord op Burgers.  

http://www.desireestokkel-nl.net/

https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/

https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/

http://www.nieuwswet-newslaw.org/

 
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl 

This email is a service from Soverin. Delivered by Zendesk
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