
ti-rekening -overeentcoms1 087179
De ondergetekenden:

A. 1.3...~.?~.ê..ç!.l.~q§.p':P.~~g...:I3.~..Y.~!.?:9:T.l.T.l...~._G~9.n:q.:'J'~g~J=...?:1::X~~t.:XJ:~.:r:.Js-
(naam)

119J~T1Y.J.§,9J.1 ~?Q.~...~ç Y.\T.IgJ:)~N~?
(adres, postcode en woon. of vestigingsplaets)

ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ...?.<?.<?.:r:n

onder nummer ?..Q..9..4 , verder te noemen de rekeninghouder.

B. de ontvanger die bevoegd is voor de invordering van de door de rekeninghouder verschuldigde loonbelasting, verder te
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noemen de ontvanger, ten deze vertegenwoordigende de Staat der Nederlanden, verder te noemen de Staat. De rekening-
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C. de Bedrijfsve reniging $:l:.J.ç.hj::jc.n:g ê.9..g.:i.:.9:.9:Jf..9.n:.q.§ :I:3.C2.P.:~.P.Jj'y~.!.!.l.§.:j,.q.........................................................................
(naam)

Postbus 637 1000 EE N~STERDAM
(-;;d';ë'{'po;;'~:~d~'ë'~';;-;;iiïi;;;-g~pi~'~i~ï"""""""" ,

verder te noemen de bedrijfsvereniging, waarbij de rekeninghouder is aangesloten onder nummer ."..................................................

0, d e ç.99.p..~ R.9:p..9.P.ï:3:.T.l..lc~.g§ P..:r..;h.<?p..ï:3:.n::I3...~..b...~...ba nk,
(naam)

P..9ê.t.P'.:g,.ê 7 1..§.Q..§~.G Y.<?nh.:qá,.?.~.n , ,
(adres, postcode en vestigingsplaats)

verder te noemen de financiële instelling,

OVERWEGENDE

- dat de rekeninghouder bij de financiële instelling een g-rekening wenst te openen, waarvan de saldi slechts zijn bestemd voor betalingen als bedoeld in
artikel 16b, zevende lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en artikel 32b, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964;

- dat het, teneinde te bewerkstelligen dat de saldi van de g-rekening daadwerkelijk zullen dienen tot vorenbedoelde 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 de g-rekening worden verpand aan de Staat en de bedrijfsvereniging gezamenlijk.

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

1. De rekeninghouder opent hierbij een geblokkeerde rekening (g-rekening) bij de financiële instelling onder nummer ~..~.J..Q...!...~..7..?..4..Q.........................................

2. De rekeninghouder verklaart dat de saldi van de g-rekening hierbij in eerste onderpand worden gegeven aan de Staat en de bedrijfsvereniging gezamenlijk
voor hetgeen zij nu of te eniger tiid van hem te vorderen hebben of zullen krijgen ter zake van verschuldigde premie en voorschotpremie, bedoeld in artikel 16b,
zevende lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, ter zake van verschuldigde belasting, bedoeld in artikel 32b, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting
1964, 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 gewone rekening
'..0" ó.:. r;ok;o,-,;"ghvuó"r "'0::'""ord,,,, secrcditecrd.
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3. De in punt 2 bedoelde verpanding zal geacht worden te zijn geëffectueerd telkens op het moment dat bedragen op de g-rekening worden gecrediteerd.

4. 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
binnenkomende bedragen haar recht op compensatie, van pand of enig ander recht, dat afbreuk zou kunnen doen aan het eerste pandrecht van de Staat en
de bedrijfsvereniging 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.

5. a. Betalingen ten laste van de g-rekening zullen slechts geschieden na daartoe ontvangen schriftelijke machtiging van de ontvanger en de bedrijfsvereniging.
b. De ontvanger en de bedrijfsvereniging verlenen hierbij volmacht aan de rekeninghouder ten laste van de g-rekening bedragen over te maken naar de

ontvanger en de bedrijfsvereniging alsmede naar andere Ij-rekeningen.
6, De rekeninghouder verleent hierbij aan de ontvanger en de bedrijfsvereniging zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk onherroepelijke volmacht en de ont-

vanger en de bedrijfsvereniging verlenen hierbij elkaar volmacht over en weer tot inning van de saldi van de g-rekening alsmede tot verrekening van het
geïnde met al hetgeen zij nu of te eniger tijd van hem te vorderen hebben of zullen krijgen ter zake van de in punt 2 bedoelde belasting en premies.

7. De rekeninghouder verplicht zich hierbij tegenover de ontvanger en de bedrijfsvereniging in geval van faillissement, aanvraag van surséance van betaling
en in het algemeen bij opschorting van zijn betalingen uiterlijk binnen 3 dagen aan de ontvanger en de bedrijfsvereniging mededeling te zullen doen van het
saldo van de g-rekening.

8. In de administratie van de financiële instelling dienen bij betalingen ten laste van de g.rekening de gegevens te worden vastgelegd zoals deze op de betalings.
opdrachten door de rekeninghouder zijn vermeld. Hetzelfde geldt voor gegevens die bij betalingen op de g-rekening op de betalingsopdrachten zijn vermeld.

9 De rekeninghouder verzoekt aan de financiële instelling om de ontvanger en de bedrijfsvereniging op de tussen hen overeengekomen wijze regelmatig op
de hoogte te houden van alle gegevens die op de g-rekening betrekking hebben.

, O. Ee..exemplaar van deze overeenkomst zal de financiële instelling doen toekomen aan

- de rek~nghouder
- het Hoofc.van het Centraal betaalkantoor rijksbelastingen, Postbus 9048, 7300 GK APELDOORN
- de Federatlbvan Bedrijfsverenigingen, Postbus 8300,1005 CA AMSTERDAM

Aldus overeengekomen en getekend te Y.v..~.J?:.C:?:.C:.~ 6- 7-1982
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De ontvenger, Namens de Bedrijfsvereniging
de Federatie van Bedrijfsverenigingen,
voor deze,
de administrateur,

De rekenir.ghouder,
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voor deze,
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Exemplaar bestemd voor de rekeninghouder
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