
Belastingdienst

De ondergetekenden

Naam

Cable Space Solutions B.V.

adres, postcode en woon- of vestigingsplaats

Europalaan 19

5232 BC'S-H ERTOGEN BOSCH

ingeschreven in het Handelsregisler lrij de Kaflìer van Koophêndel en
Fabrieken te

EINDHOVEN

onder nummer

t7133787
verder te noemen de rekeninghouder;

de onwanger der rijksbelastingen, verder te noemen de ontvanger;

Naam kred¡etinstelling

ABN AMRO

adres, postcode en vestigingsplaats

Postbus 400

5OOO AK TLBURG

verder te noemen de krediet¡nstelling

Overwegende

- dat de reken¡nghouder inhoudingsplichtige is ¡n de zin van de Wet op de
loonbelast¡ng 1964 en als zodan¡g bij de ontvanger bekend staat onder nummer

8104.99.t74 L 0t
dan wel op de rekeninghouder artikel 2, eerste lid, onderdelen a, d en I en tweede
l¡d, van de Uitværingsregeling inleners-, keten- en opdGchtgeversaansprakelijkhe¡d
2004 van toepass¡ng is;

- dat de rekeninghouder, d¡e zijn Hr¡jf u¡tsluitend of nagenoeg u¡tslu¡tend maakt
van het tegen vergoeding u¡tlenen van personeel, voor de heffìng van
omzetbelast¡ng bij de ontvanger bekend staat onder nummer

N.V.T.

- dat de rekeninghouder b¡j de kredietinstelling æn reken¡ng wenst te openen,
waaruan de saldi, behoudens de ¡n punt 5 van deze overeenkomst vooziene
u¡Þondering, uitslu¡tend bestemd zijn voor betalingen als bedoeld in de artikelen 34,
derde lid, en 35, v¡jfde l¡d, van de Invorderingswet 1990;

- dat het, tene¡nde te bewerkstell¡gen dat de sald¡ van die rekening daadwerkel¡jk
zullen dienen tot vorenbedoelde betalingen, nædzakehjk ¡s dat de sald¡ noch dær
m¡ddel van verreken¡ng, noch door middel van beslag, noch anderszins, zullen
kunnen worden gebru¡kt voor andere betal¡ngen dan vorenbedoeld;

- dat het ¡n verband met het vorenstaande noodzakel¡jk ¡s dat de saldi van d¡e

reken¡ng worden verpand aan de ontvanger.

Z¡jn overeengekomen als volgt:

l' De reken¡nghouder opent hierb¡j een geblokkærde reken¡ng (g-reken¡ng) bij de

kredietinstelling onder nummer

G-reken ingovereen komst

volgno 244304

Exemplaar voor de rekeninghouder
2. De reken¡nghouder verklaart dat de sald¡ van de g-reken¡ng hierbij ¡n ærste
onderpand worden gegeven aan de ontvanger voor hetgeen hij nu of te en¡ger tùd van
hem te vorderen heeft of zal krijgen ter zake van de verschuld¡gde belast¡ng, bedæld in
de artikelen 34, eerste en derde lid/ 35, ærste en v¡jfde l¡d, of 35a, ærste l¡d, van de
Invorderingswet 1990 en prem¡es vær de s¡ale veueker¡ngen, een en ander voouover
verband houdende met door hem aan derden ter besch¡kking gestelde werknemers
waaruær hij ingevolge de Wet op de loonbelast¡ng 19ø als inhoud¡ngspl¡chtige en ¡n

verband waarmee hij, voorzover toepasselijk, voor de Wet op de omzetbelasting 1968 als
ondernemer wordt aangemerkt en/of waaruær hij als werkgever in de z¡n van de Wet
fìnanc¡ering sociale vezekeringen wordt aangemerkt ondersche¡denl¡jk met door hem
aangenomen werk, waarop de g-rekening betrekk¡ng heeft, een en ander met dien
verstande dat de rente die de kred¡etinstelling over die sald¡ vergo€dt op æn andere
reken¡ng van de rekeninghouder zal worden gecred¡teerd.
3. De ¡n punt 2 bedoelde verpand¡ng zal geacht worden te zijn geëffectueerd telkens op
hét moment dat bedragen op de g-reken¡ng worden gecrediteerd.
4. De kredietinstelling verklaart in verband met het vorenstaande afstand te dæn van
haar recht op verreken¡ng, van pand of enig ander recht dat afbreuk zou kunnen doen
aan het ten behoeve van de ontvanger gevestigde pandrecht.
5. Betal¡ngen ten laste van de g-rekening, andere dan die, bedæld in de beweegreden
van deze overeenkomst, en andere dan terugstortingen als bedoeld in punt 9, zullen
slechts geschieden na daartoe ontvangen schr¡ftelijke toestemming van de onwanger.
6. De reken¡nghouder verleent h¡erb¡j aan de ontvanger volmacht tot ¡nn¡ng van de sald¡
van de g-rekening alsmede tot verreken¡ng van het aldus geinde met al hetgæn hij nu of
te eniger tijd van hem te vorderen hæft of zal krijgen ter zake van de in punt 2
bedoelde belast¡ng
en premEs.
7. De ontvanger verleent volmacht aan de rekeninghouder ten laste van de g-rekening
Hragen over te maken naar de onwanger alsmede naar andere g-rekeningen, m¡ts
deze stort¡ngen naar andere g-reken¡ngen betrekking hebben op het verrichten van
werkzaamheden door een ter beschikking geste¡de werknemer in de z¡n van art¡kel 34,
v¡jfde l¡d, van de Invorder¡ngswet 1990 of op aannem¡ng van werk in de zin van artikel
35, vijfde l¡d, van de Invorderingswet 1990
8. De rekeninghouder verpl¡cht zich hierb¡j tegenover de ontvanger om ¡n geval van
fa¡llissement, aanvraag tot surséance van betaling, aanvraag tot tæpassing van de
schuldsaneringsregel¡ng natuurl¡jke personen en ìn het algemeen Þij opschort¡ng van zijn
betålingen u¡terlijk binnen drie dagen mededeling te doen van de saldi van de
g-rekening.
9. De reken¡nghouder verpl¡cht zich h¡erb¡j tegenover de onwanger om in het geval dat
op zijn g-reken¡ng vanaf een andere g-rekening en bedrag wordt gestort dat geen

betrekking heeft op aanneming van werk ¡n de z¡n van de adikelen 35 en 35a van de
Invorder¡ngswet 1990 of op het aan derden ter beschikking stellen van werknemers ¡n de
z¡n van art¡kel 34 van
de Invorder¡ngswet 1990, dit bedrag onmiddell¡jk terug te storten op de g-reken¡ng van
de storter, opdat de ontvanger op d¡t bedr¿g jegens de sto¡ter zijn pandrecht kan doen
gelden Indien dit laatste niet of n¡et meer mogelUk ¡s omdat de storter ¡nm¡ddels ¡n staat
van faillissement is verklaard, aan hem surseance van betal¡ng ¡s verlefnd dan we! ten
aanzien van hem de schuldsaner¡ngsregel¡ng natuurl¡jke ærsonen van toepass¡ng is,

verplicht de rekeninghouder z¡ch om, ìn añ/vijkjng van de vorige volzin, d¡t Hrag onder
vermeld¡ng van de herkomst over te maken aan de ontvanger,
10 De rekeninghouder verpl¡cht z¡ch hierb¡j tegenover de ontvanger om opdrachten tot
betal¡ng ten laste van de g-rekening slechts op én aang¡fte of #n belast¡ngaanslag
betrekking te dæn hebben.
11. De kredietinstell¡ng verklaart in verband met de in punt 9 omschreven pl¡cht tot
terugstorten op de daadwerkelúk terugstort¡ngen punt 4 overeenkomstig te zullen
tæpassen.
12. In de adm¡nistratie van de kredietinstell¡ng worden bij betalinqen ten gunste van de
g-rekening de gegevens vastgelegd zoals deze op de desbetreffende
betal¡ngsopdrachten zijn vermeld. HeÞelfde geldt voor de gegevens d¡e b¡j betalingen
ten laste van de g-reken¡ng op
de betalingsopdrachten z¡jn vermeld.
13. De kred¡et¡nstelllng äl de ontvanger op een afzonderl¡jk tussen hen overeen te
komen w¡jze regelmatig op de hoogte houden van alle gegevens d¡e op de g-rekening

betrekking hebben. De rekeninghouder verklaart zich met deze gegevensuitlv¡sseling
akkærd.

Aldus overeengekomen en getekend

te op

1I
De rekeninghouder,

De ontvanger, voor deze,
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Eén exemplaar v¡n dee overeenkomst at de kred¡et¡nstell¡ng dæn tækomen aan:
- de reken¡nghouder;
- het H@fd van de Centrðle Admin¡strat¡e, Postbus 9048, 7300 GK Apeld@rn'


