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Belast; ngdienst
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~ LISII

De ondergetekenden
.De rekeninghouder ,

Naam, adres, postcode en \lVo~~:<?fve$tiQlnQspla~ts

.Koenian Kranen B:V.. .'.. . ....

Oosteinde 72

1647 AD BERKHOUT
ingeschrevenin het Handelsregisterbij de Kamervan
Koophandelen Fabriekente
Alkmaar
onder nummer

36040694
verder te noemen de rekeninghouder..Handelend onder

2 Het Lisv, in deze vertegenwoordigd door de Uitvoeringsinstelling
Naam, adres, postcode en vestigingsplaats van de
uitvoerinQsinstelli

J t'tdl§[iJ1)i__I~:l1,~~~Jjri~!~?~~I~~I~\~;~~«

De ontvanger, die bevoegd is met betrekking tot de
invordering van dè door de rekeninghouder verschuldigde
loonbelasting, verder te noemen de ontvanger.
De rekeninghouder staat als inhoudingsplichtige voor de
loonbelasting ingeschreven onder loonbelastingnummer

-=--.~~ij~~~.
4. Debank
! Naam adres" postcode en VE

I .ijJÎ1td~~j,}~'t':f

"'."~1l1.~lriltj'i81~~llf.~~~~t~ '

verder te noemen de financiële instelling.
"
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Overwegende

-dat de rekeninghouder bij definam:iële instelling een rekening wenst te openen,
w~arvan de saldi zijn bestemd voor betalil1gen als bedoeld In ~rtikel16b, vijfde lid, van
de Coördin~tiewet Sociale Verzekering en artikel 35, vijfde lid, van de Invorderlngswet
1990; .
-dat het, teneinde te bewerkstelligen dat de saldi van die rekening da~dweri<elijk zullen
dienen tot voren bedoelde betalingen, noodzakelijk is dat de saldi noch door middel van
compensatie, noch door middel van beslag, noch anderszins, zullen kunnen worden
gebruikt voor andere betalingen dan vorenbedoeld;
-dat het in verband met het vorenstaande noodzakelijk is dat de saldi van die rekening
worden verpand aan het Lisv en de ontvanger gezamenlijk.

Zijn overeengekomen als volgt:
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De rekeninghouder opent hierbij een geblokkeerde rekening (g-rekening) bij de
financiële instelling onder nummer

De reken! verklaart dat de saldi v~n de g-rekenlng hierbij In eerste onder~nd
worden gegeven aan het Lisv en de ontvanger gezamenlijk voor hetgeen zij nu of te
eniger tijd van hem te vorderen hebben of zullen krijgen ter zake van
verschuldigde premie en voorschotpremie bedoeld in artikel 16b, vijfde lid, van de
Coördinatiewet Sociale Verzekering, ter zake van verschuldigde belasting, bedoeld in
artikel 35, vijfde lid, van de Invorderingswet 1990, en ter zake van Ingevolge de
volksverzekeringswetten verschuldigde premie, een en ander voor zover verband
houdend met door hem aangenomen werken, waarop de g-rekening betrekking heeft,
met dien verstande dat de rente die de financiële instelling over die saldi vergoedt op
de gewonerekeningvan de rekeninghouderzal wordengecrediteerd. '

De in punt 2 bedoelde verpanding, zal geacht worden te zijn geëffectueerd telkens op
het moment dat bedragen op de g-rekening worden gecrediteerd.
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G-rekel1 ingovereen komst
VoJgno 170847

Exemplaar voor de"rekeninghouder
De financiële Instelling verklaart van het In punt 2 bedoelde pandrecht te hebben
kennis genomen en in verband daarmee ten aanzien van de op de g-rekening
binnengekomen bedragen haar recht op compensatie van pand of enig ander recht, dat
afbreuk zou kunnen doen aan het eerste ~ndrecht van het Usv en de ontvanger niet
te zullen gebruiken, indien en voor zover deze nu of te eniger tijd van de
rekeninghouder nog enig bedrag te vorderen. hebben of zullen verkrijgen uit hoofde
van de In punt 2 bedoelde vorderingen.
a Overschrijvingen, anders dan de terugstorting bedoeld in punt 7b, ten laste van de
g-rekenlng zullen slechts geschieden na daartoe ontvangen schriftelijke machtiging van
het Lisven de ontvanger.
b Het Lisven de ontvanger verlenen volmacht aan de rekeninghouder ten laste van de
g-rekening bedragen over te maken naar het Usv ende ontvanger alsmede n~ar
andere g-rekeningen, mits deze stortingen naar andere g-rekeningen betrekking
hebben op aanneming van werk In de zin van.~rtlkeI16b, vijfde lid, van de
Coördinatiewet Sociale Verzekering en ~rtlkel 35, vijfde lid, van de Invorderingswet
1990. .

6 De rekeninghouder verleent hierbij aan het Usv en de ontvanger zowel gezamenlijk als
ieder afzonderiijk onherroepelijke volmacht en het Lisven de ontvanger verlenen
hierbij elkaar volmacht over en weer tot inning van de saldi van de g-rekenlng alsmede
tot verrekening van het geïnde met al hetgeen zij nu of eniger tijd van hem te
vorderen hebben of zulien krijgen ter zake van de In punt 2 bedoelde premie en
belasting.

7 a De rekeninghouder verplicht zich hierbij tegenover het Usv en de ontvanger In geval
van faillissement, aanvraag van surseance van betaling en in het algemeen bij
opschorting van zijn betalingen uiterlijk binnen 3 dagen ~an het Lisv en de ontvanger
mededeling te zulien doen van het saldo van de g-rekenlng.
b De rekeninghouder verplicht zich, wanneer van een g-rekenlng op zijn g-rekening
een bedrag wordt gestort dat geen betrekking. heeft op ~annemlng van werk in de zin
van artikel 16b, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en artikel 35,
tweede lid, van de Invorderlngswet 1990, tegenover het Llsv en de ontvanger, dit
bedrag onmiddellijk terug te storten op de g-rekening van de storter, opdat het Lisven
de ontvanger, op dit bedrag hun pandrecht kunnen doen gelden.
c De financlëie Instelling verIdaart van de In punt 7b omschreven plicht tot
terugstorten te hebben kenf\isgenomen en in verband daarmee ook ten aanzien van
deze in punt .7b bedoelde bedragen haar recht op compensatie, van p~nd of enig recht
niet te zullen gebruiken en aan een Ingevolge punt 7b gegeven opdracht van de
rekeninghouder tot terugstorting zonder meer gevolg te geven.

8 In de administratie. van de flnanclele Instelling dienen bij betalingen ten Jaste van de
g-rekenlng de gegevens te worden vastgelegd zoals deze op de betalingsopdrachten
door de rekeninghouder zijn venneld. Hetzelfde geldt voor gegevens die bij betalingen
op de g-rekening op betalingsopdrachten zijn yenmeld.

9 De rekeninghouder verzoekt aan de financtelelnstelling om het Usv en de ontvanger
op de tussen de laatste drie overeengekomen. wijze regelmatig op de hoogte te houden
van alle gegevens die op de g-rekenlng betrekking hebben.

W 1 Deze overeenkomstkan eenzijdig,zonderrechterlijketussenkomst,door één der
partijen wordenopgezega.", ..
2 !ndÎendeove St",
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3 Indien de bank, het de ontvanger opz;Îigt, zal deze de g-rekeninghouder
schriftelijk de reden van die opzegging meedelOO.
4 Opzegging door het Usv of de ontvanger kan:plaatsvinden:
a indien de rekeninghouder geen of op .onjulste wijze gebruikt maakt van de g-
rekening;
b de rekeninghouder geen werk. meer verricht in onderaanneming;
c de rekeninghouder geen werkgever meer Is in de zin van artikel 3 van de
CoördinatIewet Sociale Verzekering, of geen inhoudingsplichtige meer is In de,zin van
de Wet op de loonbelasting 1964;
d met de rekeninghouder reeds een g-rekeningovereenkomst iS gesloten, en. de
rekeninghouder niet aannemelijk maakt~ meer dan één g-rekenlng voor zijn
bedrijfsvoeringnoodzakelijkis; . .

e de rekeninghouder failliet is verklaard.
5 Als de vroegste datum van beelndiglng van de overeenkomst geldt de datum waarop
partijen kennis hebben kunnen nemen van de opzegging.

11 Een exemplaar van deze overeenkomst 2<11dlHinanc:iële Instelling doen
toekomen "an:
-de rekeningbouder;-de uitvoerlngslnstelling die onder (h**eerste) punt 2 is genoemd;
-het Hoofd van de Centrale BetallRgsadminlstratle, Postbus 9048,
730.0 GKApeldoorn.

Aldus overeengekomen en getekend in vierVoud

rekeninghouder, stelt deze het Usv
~-~ -. -.".- , --,


