Belastingdienst

G-rekeningovereenkomst
valgno

Exemplaar Yoor de rekeninghouder

D€ ondêrgetckêndcn
Naam

Vlechtersbedrijf Geurts B.V.

adr€s, post odc en woon- of vestigingsplaats

Scheltseweg 4

5374eA SCHATK
ingeschreven in het l'lrndclsregister bij dc Kamcr van Koophandel en
Fabriekcn te

EINDHOVEN
onder nummer

16054500
vcrder tê noemen de rckcninghoudcr;
de ontvanger der rijkb€lasfingen, verder te nocnren de ontvangeÍ;
Naam kedietinstelling

ÍiÀBOBANK
adres, postcode en yctigingsplàats

Postbus 120
s340 AC OSS
vêrder te noemen de kedietinstelling

Overwegende
- dat de rekeninghouder inhoudingsplichtige is in de zin van de Wet op de
loonbelasting 1964 en als zodanig bij de ontvanger bekend staat onder nummer

8155.60.631 L 01
dan

rel

Zzl0tz

op de rekeninghouder artikel 2,

ftr$e

lid, onderdelen a, d en f, en

twede lid, van de Uitvoeringsregeling inlener,

keten- en
opdrachtgsersaansprakelijkheid 2@4 van toepassing is;

- dat de rekeninghouder, die zijn bedrijf ui8uitend of nagenoeg uitsluitend maald
van het tegen vergoeding uitlenen van personeel, voor de heffing van
omzetbelasting bt de ontvanger bekend staat onder nummer

N.V.T.
- dat de rekeninghouder bij de lcedietinstelling een rekening wenst te openen,
waarvan de saldi, behoudens de in punt 5 van deze overeenkomst vooÍziene
uiEoÍdering, uitduitend besternd ztn voor betalingen als bedoeld in de aÍtikelen 34.
derde lid, en 35, vijfde lid, van de Invorderingwet 1990;
- dat het, teneinde G barerkstelligen dat de saldi van die rekening daadwerkelijk
zullen dienen tot vorenbedelde b€talingen, noodzakelijk is dat de saldi noch door
middel van wrrekening, noch door middel van beslag. noch anderszins, zullen
kunnen worden gebruikt voor andere betalingen dan vorenbedeld;
- dat het in verband met het vorenstaande noodzakelryk is dat de
rekening worden verpand aan de ontvangeÍ.

sldi

2. De rekeninghouder verldaart dat de saldi van de g-rekening hierbij in eeEte
onderpand worden gegeren aan de ontvanger voor h€tge€n hij nu of te eniger tijd van
hem te voÍdeÍen heeft of zal kijgen ter zake van de vemhuldigde belasting, bedoeld in
de artikelen 34, eerste en derde lid,35, eerste en viifde lid, of35a, eerste lid, van de
Invorderingsr€t 1990 en premies voor de sociale vezekeringen, een en ander voozover
verband houdende met door hem aan derden ter beschikking ge*elde vwrknemers
marumr hij ingevolge de Wet op de loonbelasting 1964 als inhoudingsplichtige en in
verband waarmee ht, vmnover toepasselijlq voor de Wet op de omzetbelasting 1968
als ondernerner wordt aangemerkt en/of waarumr hij als we*gever in de zin van de
wet financiering rcciale vezekeringen wordt aangemerK onderscheidenlÍk met dmr
hm aangenomen wer( waarop de g-rekening betreKing heeft. een en ander met dien
verstande dat de Íente die de kedietin$elling over die saldi vergoedt op een andere
rekening van de rekeninghouder zal worden gecrediteerd.
3. De in punt 2 bedoelde verpanding zal geacht worden te zijn geëffectueerd telkens op
het mdnent dat bedragen op de g-Íekening worden gecrediteerd.
4. De kedietinstelling verklaart in yerband met hetvorenstaande atrand te doen van
haar recht op verrekening, van pand of enig ander reht dat afureuk zou kunnen doen
aan het tm behoeve van de ontvanger gevestigde pandrecht.
5. Betalingen ten la*e van de g-rekening, andere dan die, bedoeld in de bewegreden
van dse overmnksnst, en andere dan terugstortingen als bedoeld in punt 9, zullen
slechts geschieden na daaÉoe ontvangên schriftelDke toestemming van de oritvanger.
6. De rekeninghouder verleent hieóij aan de ontvanger volmacht tot inning van de saldi
van de g-rekening alsnede tot venekening van het aldus ge"rnde met al hetgeen hij nu of
te eniger tijd van hem te voroeren heeft of zal kijgen ter zake van de in punt 2
bedmlde belasting
en prffies.
7. De ontvanger verleent volmacht aan de rekeninghouder ten la$e van de g-rekening
bedragen over te maken naai de onwanger alsrnede naaÍ andereg-rekeningen, mits
deze stortingen naar andere g-rekeningen betrekking hebben op het verrichten van
werbaamheden door e€n ter bcchikking gesteld€ werkneíner in de zin van artikel 34,
vijfde lid, van de Invorderingffit 1990 of op aannsning van werk in de zin van artikel
35, viÍde lid, van de Invorderingffit 1990.
8. De rekeninghouder verplicht zich hierbij tegenover de ontvanger om in geval van
faillisment, aanvrdag tot srséance van betaling, aanvraag tot toepasing van de
schuldsaneringsÍegeling natuurlrjke p€rsonen en in het algemeen bij opschorting van zijn
betalingen uiterlijk binnen drie dagen mededeling te doen van de saldi van de
g-rekening.
9. De rekeninghouder verplicht zich hierbij tegenover de onwanger om in het geval dat
op zijn g-rekening vanaf een andere g-Íekening een bedrag wordt gestort dat geen
betrekking heeft op aannming van werk in de zin van de artlkelen 35 en 35a van de
Invorderings /et 1990 of op het aan derden ter beschikking stellen van werknemers in
de zin van artik€l 34 van
de Invorderings/vet 199O, dit b€drag onmiddellijkterug te storten op de g-rekening van
de storter, opdat de ontvanger op dit bedrag jegens d€ stoÊer ztn pandrecht kan dmn
gelden. Indien dit laatste niet of niet meer mogelijk is orndat de storter inmiddels in
staat van failliss€ínent is verldaard, aan hem surseance van betaling is verleend dan wel
ten aanzien van hem Ce schuldsnering*qeling natuurlijke pemren van toepasing is.
verplicht de rekeninghouder zich onr, in afrMjking van dè vorige volzin, dit bedrag onder
vermelding van de herkomst oveÍ te maken aan de onwang€r10. De rekeninghouder verplicht zich hierbij tegenover de ontvangeÍ sn opdrachten tot
Haling ten lase van de g-Íekening slechts op één aangifte of één belastingaanslag
ffiekkjng te doen hebben.
11. De kredietinselling verklaart in verband met de in punt 9 oínschreven plicht tot
terugstorten op de daadrerkelijk terugstortingen punt 4 oveÍeenkoÍ'rdig te zullen
toepassen.
12. In de administratie van de kedietinstelling worden bij betalingen ten gunste van de
g-rekening de gegwens vastgelegd zoals deze op de desbetrefende
be,talingsopdEchten ztn vemdd. Hetelfde geldtvoor de gegevens die bij betalingen
ten laste van de g-rekening op
de betalingsopdrachten zijn vemeld.
13. De kedietinstelling zal de ontvanger op een afzonderlijktussen hen overeen te
komen wijze regelmatig op de h@gte houden van alle gegevens die op de g-rekening
betrekking hebben. De rekeninghouder wrHaaÉ zich met deze gegevensuitwisseling
akkoord.

Aldus overeengekomcn en getekend

teop,

van die

Dc rckeninghoudcr,

'i':'::+-'
De onwanger, Voor deze,

-;!
Zijn overeengekonren als volgt:

De

1. De rekeninghouder opent hieÍbij een geblokkeerde rekening (g+ekening) bij de
kedietinstelling onder nummer
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