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"The power of giving and receiving is the world we live in" 

 

 
Geachte, 

 

 

Mijn naam is Peter Verdonck en wil je bedanken voor de steun die je ons toevertrouwde bij 

vetonagroup Enterprises 

Echter door de hele media heisa en het AFM, zijn wij genoodzaakt ons program vetonagroup 

Enterprises te staken. Tevens wil het AFM dat we jullie jullie inleg terug betalen en dan het nieuwe 

concept met prospectus terug voorleggen. 

 

Nu, dit laatste gaan we niet meer doen. We zijn gevestigd in Madagaskar en dus buiten Europa. 

Nu starten we ons program offline onder de naam PGR-World.com 

Op deze manier zal de site ook in het Engels en frans zijn. 

Deze zal nog even op zich laten wachten, dus gaan we offline al van start. 

Dat houd in dat de inhoud van de voorlaatste nieuwsbrief nu een feit wordt en wij alles via de mail 

gaan doen de komende drie maand. U krijgt uw account wekelijks via de mail en die beantwoord je 

zo snel mogelijk zodat wij weten wat er gebeuren moet met de gelden in je account. Je krijgt dus 

elke week persoonlijk je update tot de site op punt staat en we online gaan. 

Wil je niet meer deelnemen verneem ik graag hoe jij je inleg terug wil bekomen. Dan zorg ik er 

voor dat het binnen de 48 uur bij jouw is. Via btc, adv cash, of bank. 

 

Als je kiest voor de doorstart gaat je geld uit je account van Vetonagroup Enterprises naar 

het PGR-World program Of een deel hiervan. 

Dit kan je met mij bespreken, Ook mocht je nog een inleg willen doen. 

 

Verder kan je kiezen voor : 

 

2,5% per week voor 6 maand 

of 4% per week voor 12 maand. 

Beide pakketten inleg  terug op einddatum. 

 

Geen publiciteit openbaar, en de eerst 120 dagen geen uitbetaling daarna twee keer per maand. 

Het is geen referral systeem meer, het is een spaarclub geworden. 

 

Maximaal 25000 euro in je account één account per persoon of bedrijf. 

 

Verder krijg je hierbij een contract wat je invult en ondertekend 

zodat jullie en wij gedekt zijn. Dat er geen discussies mogelijk zijn. 

Tevens een vorm van zekerheid naar jullie toe. 

 

Verder gaat deze communicatie alleen nog via pgr.world37@gmail.com 

geen andere mails meer alles direct bij mij. Voor mijn persoonlijke contacten blijft 

vetonagroup@gmail.com ook bestaan.  Alleen daar wordt over het program niet meer 

gecommuniceerd. 
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Voor betalingen kan nog steeds via : 

 

1.Bitcoin: 

 

Vetonagroup@gmail.com 

Adres: 15sjamDskEB9YDS7QgNE7AHP8iAWqnW5Gg 

 

 2.ADV cash: 

 

Vetonagroup@gmail.com 

 

3.Bank Madagaskar: 

vetonagroup Enterprises sarl: 

lot178 F Plle 14/32 Ambohijafy sud 

501 Toamasina Madagaskar 

 

MG46 0000 4000 1003 4270 2010 137   BIC :BMOIMGMG 

 

4.Bank Europa: 

 

op aanvraag 

 

5.Solidtrutpay: 

 

Vetona 

 

Gelieve altijd een printscreen op te sturen. 

De datum van ontvangst wordt ook bevestigd op je contract en krijg je per mail bevestigd. 

De pakketten beginnen dan te lopen van de eerst volgende maandag. 

 

 

Hoop op je tevredenheid en je steun. 

 

Groetjes Peter Verdonck. 


