Belastingdienst
G-rekeningovereenkomst
volgno 264373
De ondergetekenden
Naam

Mercuur Bouw B.V.

adres, postcode en woon- of vestigingsplaats

Postbus 264
1130 AG VOLENDAM
Íngeschreven in het Handelsreg¡ster bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te

HOORN
onder nummer

61990809
verder te noemen de rekeninghouder;
de ontvanger der rijksbelastingen, verder te noemen de onWanger;
Naam kredietinstelling

RABOBANK
adres, postcode en vestigingsplaaLs

Postbus 6
T44O AA PURMEREND
verder te noemen de kredietinstelling

Overwegende
- dat de rekenrnghouder tnhoudtngsplicht¡ge ¡s in de zin van de Wet op de
loonbelast¡ng 1964 en als zodanig bú de ontvanger bekend sfdat onder nummer

8545.83.014 L 01
dan wel op de rekeninghouder artikel 2, eerste lid, onderdelen a, d en f, en tweede
l¡d, van de U¡tværingsregeling ¡nleners-, keten- en opdmchtgeversaansprakelijkhe¡d
2004 van to€passing is;
- dat de rekeninghouder, die zün Hr¡jf uitsluitend of nagenæg uitslu¡tend maakt
van het tegen vergæding uitlenen van personeel, vær de heffìng van
omzetbelast¡ng bij de ontvanger bekend staat onder nummer

N.V.T
- dat de reken¡nghouder bij de kred¡et¡nstell¡ng een reken¡ng wenst te openen,
waaruan de sald¡, behoudens de in punt 5 van deze overeenkomst voou¡ene
uiÞonder¡ng, uilslu¡tend bestemd zijn voor betalingen als bedoeld in de arukelen 34,
derde lid, en 35, v¡jfde l¡d, van de Invorderingswet 1990;

Exemplaar voor de rekeninghouder
2. De rekeninghouder verklaart dat de saldi van de g-reken¡ng hierbij ¡n eerste
onderpand worden gegeven aan de onwanger voor hetgeen hij nu ofte en¡ger tijd van
hem te vorderen heeft of zal krijgen ter zake van de verschuldigde belasting, bedæld in
de artikelen 34, eerste en derde lid, 35, ærste en vúfde l¡d, of 35a, eerste lid, van de
lnvorderingswet 1990 en prem¡es voor de soc¡ale venekeringen, een en ander voozover
verband houdende met door hem aan derden ter beschikking gestelde werknemers
waarvoor hij ingevolge de Wet op de lænbelast¡ng 19fi als inhoud¡ngspl¡cht¡ge en in
verband waarmee hü, voouover tæpasselijk, voor de Wet op de omzetbelasting 1968 ¿ls
ondememer wordt aangemerkt en/of waaruoor h¡j als werkgever ¡n de zin van de Wet
nnancier¡ng soc¡ale veeeker¡ngen wordt aangemerkt onderscheidenlijk met door hem
aangenomen werk, waarop de g-rekening betrekking hæft, æn en ander met d¡en
verstande dat de rente die de krediet¡nstell¡ng over die sldi vergoedt op æn andere
rekening van de rekeninghouder zal worden gtrreditærd.
3. De ¡n punt 2 bedoelde verpand¡ng zal geacht worden te zún geëfftrtuærd telkens op
het moment dat bedragen op de g-rekening worden gecred¡teerd.
4. De kred¡etinstell¡n9 verklaart ¡n verband met het vorenstaande afstand te dæn van
haar rtrht op verreken¡n9, van pand of enig ander recht dat afbreuk zou kunnen doen
aan het ten behæve van de ontvanger gevestigde pandrecht.
5. Bet¿lingen ten laste van de g-reken¡ng, andere dan d¡e, bedoeld in de beweegreden
van deze overænkomst, en andere dan terugstort¡ngen als bedæld in punt 9, zullen
slKhts gesch¡eden na daartoe ontvangen schriftelijke tæstemming van de onWanger.
6. De reken¡nghouder verleent h¡erb¡j aan de ontvanger volmacht tot ¡nning van de saldi
van de g-rekening alsmede tot verrekening van het aldus geinde met al hetgeen hij nu of
te eniger t¡jd van hem te vorderen heeft of zal kr¡jgen ter zake van de in punt 2

Hælde belasting
en premres,
7. De onwanger veíeent volmacht aan de rekeninghouder ten laste van de g-reken¡ng
bedEgen over te maken naar de ontvanger alsmede naar andere g-rekeningen, mits
deze stortingen naar andere g-rekeningen betrekking hebben op het verrichten van
werkzaamheden door æn ter beschikk¡ng gestelde werknemer ¡n de zin van ðrtikel 34,
vijfde l¡d, van de Invorderingswet 1990 of op aanneming van werk in de zin v¿n artikel
35, v¡jfde l¡d, van de Invorder¡ngswet 1990.
8. De rekeninghouder verplicht zich hierb¡j tegenover de onwanger om in geval van
faillis+mFnf, aanvraao tof srrrsancÊ van lptalin0, aanvraao tnt tmnãss¡no van dê
schuldsaneringsregeling natuurl¡jke persnen en in het algemeen bij opschorting van zijn
betalingôn uiterlük b¡nnen dr¡e dagen mededeling te do€n van de saldi v¿n de
grekÉrìilì9,
9. l)e rekeninghouder verplicht z¡ch h¡erbij tegenover de ontvanger om ¡n het geval dat
op zijn g-reken¡ng vanaf een andere g-rekening æn bedrag wordt gestort dat gæn
b€trekk¡ng hæft op aanneming van werk in de z¡n van de artikelen 35 en 35a van de
Invorderingswet 1990 of op het aan derden ter beschikk¡ng stellen van werknemers ¡n de
zin van artikel 34 van
de Invorder¡ngswet 1990, d¡t belrag onmiddellijk terug te storten op de g-rekening van
de storter, opdat de onwanger op d¡t Hrag jegens de storter z¡jn pandrecht kan dæn
gelden. Indien d¡t laatste n¡et of n¡et mær mogelijk is omdat de storter inm¡ddels ¡n staat
van faillissement is verklaard, aan hem suræ¿nce ven bef¿ling ¡s verl€end dan wel ten
aanzien van hem de schuldsaneringsregel¡ng natuurlijke personen van toepãssing is,
verplicht de rckeninghouder zich om, in afw¡jking van de vor¡ge volzin, dit bedr¿g onder
vermelding van de herkomst over te maken aan de onwanger.
10. De reken¡nghouder verplicht zich hierbij tegenover de onwanger om opdrachten tot
betaling ten laste van de g-rekening slæhts op #n aangifte of een belast¡ngaanslag
betrekk¡ng te doen hebben.
11. De kredietinstell¡ng verklaart ¡n verband met de ¡n punt 9 omschBen pl¡cht tot
terugstorten op de daadwerkelúk terugstortingen punt 4 overeenkomstig te zullen
tæpasæn.
12. In de adm¡n¡strat¡e van de kred¡et¡nstell¡ng worden bij betalingen ten gunste van de
g-reken¡ng de gegevens vastgelegd zæls deze op de desbetreffende
betal¡ngspdrachten z¡jn vermeld. HeÞelfde ge¡dt vær de gegevens die bij betal¡ngen
ten laste van de g-rekening op
de betal¡ngsopdrachten zijn vermeld.
13. De kred¡et¡nstelling zal de ontvanger op æn afzonderl¡jk tussen hen overæn te
komen wijze regelmat¡g op de hoogte houden van alle gegevens d¡e op de g-reken¡ng
betrekking hebben. De rekeninghouder verklaart zich met deze gegevensuitw¡ssl¡ng
akkoord.

- dat het, teneinde te bewerkstelligen dat de sald¡ van die rekening daadwerkel¡jk
zullen dienen tot vorenbedoelde betalingen, noodzakel¡jk ¡s dat de sald¡ noch dær
m¡ddel van verreken¡ng, noch door m¡ddel van beslag, noch anderszins, zullen
kunnen worden gebruikt voor andere betalingen dan vorenbedoeld;

- dat het in verband met het vorenst¿ande noodzakelijk is dat de saldi van d¡e
rekening worden verpand aan de ontvanger.

Aldus o¡erpengekomen en getekend
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De rekeninghouder,

De

Zijn overeengekomen als volgt:

voor dqze,

De kredietinstelling,

1. De reken¡nghouder oænt hierbij een geblokkærde rekening (9-reken¡ng) bij de
kredietinstell¡ng onder nummer
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Eén demplaar van dqe overænkomst zãl de
- de rcken¡nghouder;

het Hæfd van de Centrale Admin¡strat¡e, Postbus 90¡18, 7300 GK Apeldærn.
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