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'"'erder te noemen de kredietinstelling

Overwegende

- clat ce rekeninghouder inlroudingsplichtige is rn de zin van de Wet op de
loonbeiasLing 1964 en als zodanig bil de orrtvanger bekend staat orrder numrner

8500.36.355 L 01

darr wel op de rckeninghouder artikel 2, eerste |d, onderdeÍen a, d en f, en tweede
lic, van de UiwoeÍitrgsregel,ng inlereís, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid
2004 ,/ón toepassing is;

- dat de rekeninghouder, die zijn bedrijf uitsluitend of nagenoeg uiisluitend maakt
van het tegen vergoeding uitlenen van personeel, voor de heffing van
omzetbelasting bij de ontvanger bekend staat ondeí nummer

N,V.T,

- dat de rekeninghouder bil de kredretinstelling een Íekening wenst te openen,
waarvan dê saldi, behoudens de in punt 5 van deze overeenkomst voorzicne
uitzondeÍing, uitslujtend bestemd zijn voor betalingen als bedoeld in de artikelen 34,
derde lid, en 35, vifde lid, van de lnvorderingswet, 1990;

- daL liet, tencinde tc bewcÍkstellrger, dat de sàldi van die rekenrog daaclv?er[eli]k
zullen dienen rot vorenbedoelde bctalingen, noodzakeliji. is dat de saldi noch íJc{r
miCoel van veÍrekclirrg, rroch door nidoel van b(]siag, noch anccrszins, zulleÍl
kuirntl wcfrjen gebruikt voor andere betaliÍgen oan vorcnbeooeld;

- dar lret iil verband rnet hei vorenstaande noodzakelijk is dat de saldi van die
rekenirq vrcrden verpand aan de ortvanger.

Zijn overeengekomen als volgt:

1. De rekeninghouCer opent hierbrj een geblokkeeÍde rckening (q-rekening) bt de
kredietinstellinq onder nummer

G-rekeni n govereenkomst

volgno 247477

f; xentplaar vsor {ie relteninglrelud*r
2. De rekeninghouder verklaart dat de saldi van de g-rekening hierbi.j in cÍste
onderpand worden gegeven aan de onlvangeÍ voor hctqeen hii nu of te eniqer tild van
hem te voídcÍen heeft of zal krijgen ter zake van de verschuldigde belasting, bedoeld in
de artikelen 34, eeÍsre en derde ljd, 35, eerste en vilfde lid, of 35a, eerste lid, van de
Invorderingswet 1990 en premies voor de sociale verzekeringen, een en ander vmzover
verband houdende met door hem aan derden tcÍ beschikking gestelde werknemers
waarvoor hij ingevolge de Wet op de lmnbelasting 1964 als inhoudingsplichtige en in
verbarrd waarmee hij, voorzover toepasselijk, voor de Wet op de omzetbelasting 1968 als
ondernenrer wordt aangeÍrerkt en/oí waarvoor hij als wcrkgever in de zin van de Wet
frnanciering sociale verzekeringen v{ordt aangemerkt onderscheidenlijk ffEt door hem
aangenornen wêrk, waarop de g-rekening betrekking heeft, een en ander met dien
verstande dat de rente die de kredietinstelling over die saldi verqoedt op een andere
rekening van de rekeninghoudeÍ zàl woÍden gecÍedireerd.
3. De in punt 2 bedoelde verpanding zal geacht wordeÍr te ztn geèffectueerd telkens op
het mornent dat bedragen op de g-rekening wcrden gecrediteerd.
4. De kredietinstelling verklaart in verband met het vorenstaande àtstand te doen van
haar recht op verrekenang, van pand of enig andeÍ recht dat atbíeuk zou kunoen doen
aan het ten behoeve van de ontvanger gevestigde pandrecht,
5. Betalingen ten laste van de g-rekcning, andere dan die, bedoeld in de beweegreden
van deze overeenkomst, en andere dan terugstortingen als bedreld in punt 9, zullen
slechts geschieden na daartoe onWangen scnriítelijkc toesteÍnmirg van dc ontvanger.
6. De reKcnanghouder veíleent hierbij aan dc ontvanger volrracht lot inning vàn de salCi
van dc q-rekening alsorede tot verrekeninq van het ardus geïilde m3t al f,etEeen hi) nu of
te eniger tijd vàn hcm te vorderen hceft of zai krijeeÍr ter zake lan de ,Ír ?unt 2

bcdoeldc beiastrng
en prcnries.
7. De ontvdnger verleeÍ)t volÍnachl aan cle reÁeninqhouder ten Iastc van de g-rckenlng
bedragen over tc maken naar de onrvarger atsmedc naar andere g-rekeningen, roitS

dcze stoÍtrngeÍr naar andere q-rckeningcar betrekking hebbrn op hct verrichten van
werkzaaorllederr door ei ler beschiKking gestelde lvcrkÍrenrer in de zin vdn artikel J4,
viltde lid, van de lnvorderingswet 1990 of op danneÍnrnq van vverk in de zin vari Jrtlkr-:i
35, vi.lfde lld, van de lnvorderingswet 1990,
8, De rekeoinghouder verplacht rich hierbil tegenover de oirtvànger orn in gev3i van
faillisseÍneÍrt, dan'/raag tot surséarrce van betaling, aanvraag tot toepassinq vaí) de
schuldsaneriÍrgsregeling natuddijke personen en in het algemeen blj opschorting van zrln

betalinqeo uiterlijk binnen drie dagen mededelinq te doen van de sàldi van de
g-rekenrnq.
9. De rrkerrnghouder verplicht zich hierbij tegenover de ontvanger om in het gevdl dal
op zijn glekenrng vanaf eerr andere g rekening een bedràg wordt qestort dat geen
betrekking hmft op aanneming van werk ií de ziÍr van de artikelen 35 ef, 35a van de
Invordeiingsu/et 1990 of op het aan dcrden ter beschikking stellen van vrerkncrners in de
zin van 3rtikel 34 van
de Invordering5!!et 1990, djt bedrag onnldclciljk teruq te sto.ten op de g-ícken:r)g van
de stoÍter, opdêt de ontvanger op dit bcclfag jegeos Je storteÍ:rjl pandrecnl kan doen
gÈidcn. lndien dlt laatste niet oí niet meer rnogelijk i5 onrdat de storler inrnrddcls irr staat
van ízrlil'ssL'ment;s veiklaard, aaÍl hainl surscan;e !,rq betaliÍte is verlcer(-l dan víei tcrl
aanzren yan hem de schuldsaneÍrngsreqeling natuLiiike personen van to.ipds5ing is,

verplicht de rekeflinghoudcr zich oÍn, in at'wijkirq van de vorige !olzio, dt bedrag o'ldcr
verrnelding van de herkomst over te maken aan de ontvdnger.
10. De rekeninghouder verplicht rich hierbij teqenover de ontvdftqer om opdrachten tot
betatrnq ten laste van de q rekeninq slcchis op éen Jangifte ot cen belastinqaaqsl.g
betrekkinq te doen hebDen.
11. De kredietinsteli:nq verklaart in verband nret de rn punt 9 oÍnsahreven plicht tct
terugstorten cp de daadwerkeiijk terugstortingen punt 4 overeenkomstrq te zullen

toepassen.
12. ln de adÍninistratie van de kredletinsiellinq worden bii oetaiinEen ten gunste van de
q-rekenin!J de geqevens vastgeleqd zoals dcze op dc desbetreffende
betalingsopdrachlen zijn vermeld, Hetzelfde geldt voor de gegevens die bij beiiliinqen
ten laste varr de g-Íekening op
de betaiiilqsopdra(t'rcÍr zrjn veÍrncld
13. De kÍcdrctinsteliing zal de onlr'aÍrqer op een afzonderlijk tussen hcil overeen tc
komen wilze rÈgelmatig op Ce hoogtc houden van aile gcAeverrs die op dc g-rekeninq

belrckiiing hcbi)en. De rekeninghoudcr r'erklaart zich mel ceze ga{tevensuitwisieliírq

akkooro.
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