8e

lastingdiens!.

G-rekeningover€enkomst
volgno 230458

Exemplaar voor de rekeninghouder

De ondcrget€kênden
NaaÍr

!w

Van Vonderen SchildersbedÍiif B.v.

ffiír

adres, postcode en woon of vestigingspaêls

Dê Waterlaat 2

5571

2. De rekminqhouder v€*laart dat dê eldi €n de s-reksing hidbij in e€6te
onderpand wdde. gege1/en aan de ontvanss
h€&ê6 hij nu or te €nigeí @ !"n
hem te voderen h€eft of zal kiÈen ter ake van íh v€rs.huldigd€ belasling, bedo€ld in
dê adikels 34, eersre €n ÍleÍd€ lid, 3s, eêrste ên viitue lid, of 3sa, eerste |td, yan d,s
h\oíderinqsvret 1990 en píemies voor dê wiale Erekdin!€n, een en aÍder voouovd
vsband houdende net dooí hm en
ter b6.i ktinq gestÊlé werkneÍlm
waanoor ht ing€rclge de wet op.le loonbelasting 1964 als inhoudingdÈhtige eí in
verband waarm€e ht, vooi-zover to€pdsseltk, voor cl€ wet op de onzetbelastinq 1968 àls
ondeí'€mer wo.dt aangem€rK en/of waNoor hij als B€rkqev€r in (b zin \.àn de wet
finaíridiÍq siale vetzekeíjng€n wonlt aànsercrkt oÍders.heidsllk met door hem
aans@onH werk, waaÍop de qrekening betre*kins
tr ands met dÈn
veístaíde dat de
dÈ .te krediettnstellinq oveÍ die saldi !€.go€dt op en andere
Íekening van cle rekeninghord€r zal woid€n g€qÊdateeÍd.
3. De in punt 2 bedo€ld€ veryandinq zal geadt wcÍÍl€n E tjn g€èttrectu€erd telkss op
het moment dàt bedrag€o op de q-í€kenjng wod€n q€rredit€Êíd.
4. De kredietinstdling vsklen in veÈand ítê h€t voHsèan(F
te ft€Í van
haar recht op verekeoinq, van pand of eítg ander rccht ílat aftÍ€!( zou kunnen doen
aan nêt tên b€hoe'/e van de ontvanger gevestDde pandrccirt.
s. Betalinsen ten laste van de qíekening, andeÍe dan die, bedoeld in de beÈ€€greden
!€n deze oa€enkomsi, ên and€íe chn terwstonjng€fl als bedoeld in punt 9, zullen
slecits ssdtieds na daatoe oÍtlangên scidftelijke toêstenmins €n de ontv?nger.
6. Dê rekeniÍlqhoud€Í verl€€írt hierbrj aan de milans€r lolmadt tot inning vàn de saldi
lan de s eksing arsmecle tot t€n€keÍing En het aldus gÉlrndê íEt ar hets€en hÍ nu oÍ
te eílig€r tijd t"n hem !e vordeí€ír h€eft of zal krilg€n eÍ 2akê van d€ in punt z
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verder te aroem€n de rekentnghouder;
de ontvanger der rijksbelastingen, verder te noemen dê onwanger;
Naam kredietinstellin9

7. De ontvang€r vêrleent volma€ht aan cle rekeninghouder ten laste %n de g-rekening
b€dràq€n over te ÍEken mar d€ ont!"ng€r alsmede naar andere g Êkeningen, mits
deze storting€n naar andeÍe g'í€kening€n betrEkking h€bben op het vffi.trten van
w€Íloaàmh€den doo. een ter besd'ildjnq g€stelde n€rtnemeÍ in d€ tn van a.tiket 34,
vijfde lid, van de hvdd€nngsvet 1990 or op aanneming van werk in de zin van artik€r
15, viÍcle lid, van de rnvorderingsw€t 1990.
L De rekeiingho'ler v€rplidt 2ich hierbij tegeÍov€r de oíitvang€r om in g€val vdn
faillissement, aanwaàq tot su6eaÍ'cÊ va. betaling, aanwaag tot toepasing yan (l€
sd'uldsaneÍingsreg€ling natuuíijke pqsonen en in h€t algem€en bij ogschoÍting lan zijn
belrlinqe. uit€nit binnen díÈ dagen mededelinq te dcn van de saldivan dê

ABN-AMRO
adrês, postcode ên vestigingsplaats

Postbus 855

5600 AW EINDHOVEN
verder te noemen de kredietinstelling

9. De reksingho'ider v€Ípliót zidr hieóij tegen()€ de ontlanseÍ om in h€t q€val dat
op ,jn g €ksing va.'àr €€n and€re g-rekenins een bedràg wodt g6to.t dat g€en
betrêkking h€eft op aann€ming yan v!€rk in íle ,n t?n ft artikden 35 en 35a van de
hvoderingswet 1990 of op het aan derdeÍr ter bes.hik&ing stêllen lan weíkneÍneís in de

OYerw€geíde
dat de rekeninghoud€r inhoudingsplrcttÈ€ is in de zin €n de Wet op &i
loonbelastjng 1964 en als zodanig Uj de ontlang€r b€keÍ'd sèat cid€r nummer
-

0044.79.142 L02
Z eerste lid, oí'dedelen a, d s r, en tweede
idffi-, keten- opdÊótsffinsp€kelijkheid

clan wel op de rekeninghoud€r arbk€l

lij, !?n

de Uitvoeringsregding
2004 Íàn @pasing is;

ê

de Inloderi.g6aret 1990, dit bedras omiddelluk terug te storten op
g-rekenins van
de stortd/ opót d€ ontvangef op dit bedrag ie!€ns de storter 2!n pandrcdr kan ft'en
g€ld€n. Indien dit laatsbe niet of nret meeí mog€lijk is oÍÍdat de stortef inmijdds in staat
vàn tuilliss€ít€nt is verftlaad, aan heÍn sulsean€€ vdn b€blinq is v€Íl€€nd dan wel teÍ
aaíztr van hem de schulderertngstgdhq natuuíDlG peísoílen van bepasing is,
€rplkfit cle rckeninghoud€. zió om, in aÍ{ijhnq %. de
wl2in, dit bedEg onder
€rnelding van de h€rkomst (]w te mks an d€ dtvans€r.
r0. De rckeninqhouder !€rdint zió hi€rbij teg€Í'o\€r de ontvangs om opdrachten tot
betaling ten laste €n d€ q-Í€keÍring sl€dts op én aangifte of
belàstingaansraq
betrekkjng te cloen hebben.
11. De kredtetinstellins !€.rklaa.t in verbad m€t d€ in plnt 9 omsdlreven pliót tot
terugsto.eft op de daadwerkelijk la1€stortingien punt 4 o',€re€nkomstg te zulls

wil€

ár

dàt de rekeninqhou@, dae zjn b€d4f uitsluit€nd of nàssroeg uitsluitend
van het têgen veÍgo€ding uit enen van personeel, {ry de heffins €n
omzetbelastiÍg bij de onivangeÍ bÉkeíd staat on l€r nummer

makt

N.V.T.
- dat de r€keninghorder ttj de kedieunstelling een rekening wenst te openen,
waaruan de saldi, behoudens d€ in Êrnt 5 van cl€ze ove.eenkomst vmzieí'e
uitsonderinq, uitsluitênd bêstemd zin loor b€bling€n als bedoeld in de arbkêhn 34,
derde lid, en 35, viÍclê lid, van d€ Invord€nngswet 1990;

dat he! têneiftle te b€weí*stell'gen dat de saldi !?n die rekening daadwerkeliik
zullen dienen tot voÍenb€doel& betaling€n, noodakelijk is &t de saldi nodr door
middel van veí€(eniÍlg, Íloch door middel€n beshg, noch and€íszim, zullen
kunnen rcdên g€bruakt uror andere b€bling€n dan loreflbedodd;

12. ln de administràtie van de kr€dietinstdlinq word€n bij betaling€ír teír gunste van ê
g-íekening de g€g€veos vastqd€gd zoals d€ze op d€ d€sbeffieí'de
beblangsopdradrten zïn v€m'€ld. H€tzeÍde q€ldt voor de oes€v€Íts dê brj betalingen
ten laste van de 9 rek€ning op
de betaliígsopdEcnten zÍn \€rm€ld.
13. Oe kredietinstellinq ,al d€ oítlaÍE€r op een aÊondeíijk tussen hen over€en te
kom€n wijz€ rcg€lmatlg op de hoogte houden ydn all€ qEg€vens dÈ op de gJe?€ning
betrêkking h€bheít. De Í€k€ningho'ider verkhart zich met d€?e q€gevensuitwiss€ling

Aldus ovêÍ€êngekomen en getekend

te

op

dat het in verband met het vorcistaande noodzakelijk is dat de saldi En die
€kening word€n \€mdnd aan c,e ontvanger.
-

Oe rekeninghouder,

De ontvanger, voor deze,

zijn overeengekomen als volgt:
1. De rekeninghoudeÍ opent h€Èij en seblokkedê

De kredietinstelling,
rekening (9 .ekening)

bt de
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