
Belasting{ie.nst .

De ondergêbkenden
Naam

Kreeft KunsËoMoeren B.V.

adr€s, Bostcode en woon- of vestigingsplaats

A.G. Bellsbaat 11

7903 AD HOOGEVEEN

ingeschreven in het l-lándelsregister bij de Kamer van Koophaildel en
Fabrieken tc

MEPPEL

onder nummer

0É]06,9p79

verder te noemen de Íekeninghouder;

de onwanger der rijksbelastingen, verder te noemen de onwanger;

Naam kredietinstelling

AÊN AMRO

adres, postcode en vestigingsplaats

Postbus 39

7940 AA MEPPËL

verder te noemen de kredietinstellino

Overwegênde

- dat de rekeninghouder inhoudingsplidtige is in de zin \ran de Wet op de
loonbelasting 1964 en als zodanig bij de ontvanger bekend staat onder numÍner

8119.51.224 L 01

dan wel op de rekeninghouder artikd 2, eerste lkJ, ondedelen a, d eÍr f, en biveede
lid. \rèn de Uitr/oeringsÍeg€lirE inleners-. keten- eÍl
2004 rran toepassing is;

- dat de rekeninghouder, die zijn bedrijf uitsluitend of nagenoeg uitsluitend maakt
van het bgen vergoeding uidenen van person€el, voor de heffing ydn

omzetbelasting bij de onvang€Í bekend staat onder numíner

N.V.T.

- dat de rekeninghoudeÍ bij de krcdietinstelling een rekening wenst te opênen,
waarvan de saldi, behoudens de in punt 5 van deze overeenkomst v@uiene
uiEon(bÍing, uitsluitend besteírÉ zijn \,oor betaling€n als bedoeld in de artikelen 34,
deÍde lid, en 35, vijfde lil. \rdn de InvoÍdeÍingswet 1990;

- dat het, teneinde te bewerkstelligen dat de saldi van die Íekening daadwerkelijk
zullen'dienen tot vorenbecloelde b€Glingen, noodzakelijk is dat de saldi nAch door
middel \ran venekening, noch door middel van beslag, noch andeÍszins, zullen
kunnen storden gebruikt vooí andere betalingen dan voíenHoeld;

- dat het in veíband m€t het \€Íenstaande noodakeltjk is dat de saldi \ran die
rekening woÍden \i€rpand aan de ont\Íanger.

Zijn overeengekomen als YolgË:

1. De ÍekeninghoudeÍ opent hieóij een g€dokkeerde rekeniÍrg G{ekening) t*j de
kedietinst€llir€ order numíner

G-rckeningovercenkomst

volgno 232972

Exemplaar Yoor de rckeninghouder
2. De rekeninghouder y€Íklaart dat de sldi \ran de gF-Í€kening hisbij in eeFte
ondeÍpand woÍden gege\,€n aan de ontyar€er voor h€&Eeít hij nu of te eniler tjjd van
hem te \DÍdeÍen heeft of zal kiiren EÍ ake van de v€rsdtuldlJde belasting. bedoeH in
de artikelen 34. eerste en dsde lid, 35 eeÍsb en vijfte Ud, of 35a, eerstê lid, r/an de
Invoíderingssret 1990 en píemi6 voor de sociah v€rzekerirE€n, een eÍt ander voouoier
veÍbaÍÉ houdende ÍÍtet dor hem aan derden ter besdlikking gestelde w€íknemeÍs
waaruoor hij inge\olge de Wet op de loonbehstirE 1964 ab inhouding$ietbge en in
verband waarÍnee hij. \rcorzow toepasselijlq vmr de Wet op de omzetbehstirg 1968 als
ondeÍnemer wodt aangemeíkt enlof waaruoor hij als werkg€r,er in de zin van de Wet
financHng sociale verzekeringen woídt aangemeÍK ondersdEidenlijk met door hem
aaÍEenoÍnen weÍlq waarop de erekening betekkirE hee& een eÍt ander Ínet dien
veÍsbÍde dat de rente die de HietinstdliÍE d/er die saldi veryoedt op een andere
Íekening van de rekeninghouder zal woÍden gecÍediM.
3. De in punt 2 bedoêlde \ieÍpanding al g€aót u,oÍden te zin geèfuJeeÍd telkens @
het ÍnoÍïEnt dat bedrag€n op de g-rekening wo.den gecÍediM.
4. De kredieunstelling \r€Íkhart in YeÍbard met het \oí€nsÈaÍÉe aÊtand b doen \ran
haaÍ r€Cfit op \rerrekening, van pand of enb ands redt dat afríeuk zou kunnen doen
aan h€t bn behoe\re van de ont\rdnger gevestigde paÍÉredlt
5. BetalingEn ten hste \.an de erekenirg, ardeÍe (bn de beÍb€ld in de ba^íeegred€n
,ian deze orereenkoÍnst, en arÉeÍe dan brugstortingen ah bedeld in Êlnt 9, zullen
sl€óts gesdriden na daartoe ontvang€n sdtrifteliike toesteÍnming yan de ont\rang€r.
6. De rekminghoudeÍ \reíbent hieÍbij aan de ontvang€r \,olÍnacfit tot inning van de saldi
\En de g-rekening alsÍnde tot v€rÍekening \ran het aldus gdnde met al @Êen hU nu of
te eniqer Uid v'àn hem te \oÍdeÍen heeft of zal kiilen ter zakê van de in punt 2
bedo€lde belasting
en oremi6.
7. De ont\rdnger verleent \olmacht aan de rekeninghouder ten laste van de g-rekening
bedragen over te Ínaken naar ê ontyanger alsmede naar andeÍe g-rekeningen, mits
deze stoítiÍEeíl naar ardere g{ekenirEen betsekking ffin op het y€nióten \ran
werkaamheden door een teí besdlil*irE gesbkte w€ÍfneÍter in de zin van artikel 34.
vijfre lid, \ràn de ImoÍdering$ret 1990 of op aanneming van reÍk in de zin van artikel
35, vijfre lkl, \.an de In\roÍdeÍiÍtgsíet 1990.
8. De rekeninghorder \reÍdknt zkh hieít j teg€no/er de ontyanger om in ge\ral \ran
faillissement, aanvraag tot surséanc ydn betaling, aanwaag tot bepassing van de
schuldsaneringsregeling natuurlijke peÍsonen en in het algemeen bij opschoÍting \ran zijn
betalingen uiterlijk binnen drie dagen mededeling te doen van de saldi van de
g-rekening.
9. De rekeninghqrder v€Íddt ztd} hieÍbij tegenorer è ontyánger om in hê geval dat
@ zijn g{ekening vanaf een andere g-rekening een bedrag woídt gestort dat geen
bebekking heeft op aanneming van weÍk In de zin \ran de artikelen 35 en 35a \ran de
Invorderings{et 1990 ofop het aan derden ter be€chikking stellen van werknemers in de
Ín van artikel 34 vdn
de InvoÍderingswet 1990, dit bedrag onmiddell[ik terug te storten op de g-rekening van
de stoÍt€r, opdat de ont'/'anger op dit bedràg jLrg€ns de storter zijn pandredt kan doen
gelden. Indien dit hatste niet of niet rneer rnogÊlijk is oíïdat de storter inmiddels in staat
van faillissêment is verldaard, aan hem surs€nae yan betaling b verlêend dan wel ten
aEien van hem de sdrutdsanerhgsregding mhjudtke peÍsoneít \ían b@assiÍtg it
verpliót de rekeninghouder zidr om, in afryijking van de voíige \rolzin. dit bedrag onder
wmeldirE yan de tleÍkomst over E rnaken aan de ontEnger.
10. De rekeninghouder veÍplidt zich hieÍbaj teg€nover de onwanger om opdrachten tot
betaling ten laste van de g-rekening sle€its op én aangifte of #n belastirEËanslag
betrel<king te doen hebben.
11. De kdietinstelling verklaart in veÍband met de in punt 9 omschreven plicht tot
terugstorten op de daadwerkelijk terugstortingen punt 4 overeenkomstig G zullen
toeoassen.
12. In de adminisb-atÈ yan de kÍedieE-nsëlirE sroÍden bij b€ialingen ten gunste van de
g-rekeninq de gege,\rens vaslgelegd zoals deze op de desbetsefftrde
beblirBsopdradten zijn vermeld. Hetzelroe geldt vmr de g€qevens die bij beblingÊn
ten laste van de g-rekening op
de betalingsopdrachten zijn vermeH.
13. De kredietinstelling zal de onwanger op een afzonderlijk tussen hen overeen te
koÍr€Ít wijze regdÍnatig op de h@gte holden van alle gege\rens die op de g-rekening
bebd*ing trebben. De rekenirEhouder veÍklaart zich Ínet deze g€ge\r€n$itwisseling
akkood.

Aldus overcengekomen en gekkend
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