Belastingdienst
G-rekeningovereenkomst
volgno541813

Exemplaarvoor de rekeninghouder

De onderget€kenden
Naam

BSPIndoorB.V.
adres,postcodeen woon- of vestigingsplaats

Bergweg152-A
3036BKROTTERDAM
ingeschreven
in hel l-landêlsregisler
br.ide Kamervan Koophandel
en
Fabriekente

ROTTERDAM
o n d e rn u m m e r

30229s48
veíder te noemende rekeninghouder;
de onwangerder rijksbelastingen,
verderte noeiren de onwanger;
Naamkredietinstelling

ABNAMRO
adres, postcodeen vestigingsplaats

Postbus256
3OOO
AGROTTERDAM
verderte noemende kredietinstelling

Overwegende
- dat de Íekeninghouderinhoudingspllchtige
is in de zin van de Wet op de
loonbelasting19fi en als zodanigbij de ontvanger bekendstaat onder nummer

8183.98.899
L 01
dan wel op de rekeninghouderartikel2, erste lid, onderdelena, d en t en tweede
lid, van de Uivoeringsregelinginleners-,keten: en opdrachtgeversaansprakelijkheid
2004van toepassingis; ,,.
- dat de rekeninghouder,die zijn bedrijf uitsluitendof nagenoeguitsluitendmaakt
van het tegen vergeding uitlenénvan personel, vmr de heffing van
omzetbelastingbij de ontvanger bekend staat onder nummer

8183,98.899
B 01
- dat de rekeninghouderbij de kredietinstellingeen rekeningwenst te openen,
waaruande saldi, behoudensde in punt 5 van deze overÉnkomst voorziene
uiEondering,uitsluitendbestemdzijn voor betalingenals bedoeldin de artikelen34,
derde lid, en 35, vijfde lid, van de Invorderingswet1990;
- dat het, teneindete b€werkstelligendat de sldi van die rekeningdaadwerkelijk
zullendienen tot vorenb€doeldebetalingen,noodzakelijkis dat de $ldi noch door
middel van verrekening,noch dmr middelvan beslag,ntrh anderszins,zullen
kunnen worden gebruikt voor andere betalingendan vorenbedoeld;

2. De rekeninghouderverklaartdat de sldi van de g-rekeninghierbij in e€rste
onderpandworden gegevenaan de ontvangervoor hetgeenhij nu of te eniger tijd van
hem te vorderenheeft of zal krijgen ter zake van de verschuldigdebelasting,bed€ld in
de artikelen34, eersteen derde lid, 35, eersteen vijfde lid, of 35a, eerste lid, van de
Invorderingswet1990 en premiesvoor de socialevezekeringen,een en ander voouover
verband houdendemet door hem aan derden ter beschikkinggesteldewerknemers
waaruoorhij ingevolgede Wet op de lmnbelasting 1964als inhoudingsplichtige
en in
verbandwaarmeehij, voozover toepasselijk,voor de Wet op de omzetbelasting1968als
ondernemerwordt aangemerkten/of waarumr hij als werkgeverin de zin van de Wet
financieringsocialevezekeringenwordt aangemerktonderscheidenlijkmet door hem
aangenomenwerk, waarop de g-rekeningbetrekkingheeft, een en ander met dien
verstandedat de rente die de kredietinstellingover die saldivergoedtop een andere
rekeningvan de rekeninghouderzal worden gecrediteerd.
3. De in punt 2 bedoeldeverpandingzal geacht worden te zijn geèfftrtueerd telkensop
het momentdat bedragenop de g-rekeningworden gecrediteerd.
4. De kredietinstellinqveÍklaart in verband met het vorenstaandeafstand te doen van
haar recht op verrekening,van pand of enig ander rtrht dat afbreuk zou kunnen doen
aan het ten behoevevan de onvanger gevestigdepandrecht.
5. Eetalingenten lastevan de g-rekening,anderedan die, bedoeldin de beweegreden
van deze overeenkomst,en anderedan terugstortingenals bedoeldin punt 9, zullen
slechtsgeschiedenna daartoe ontvangenschriftelijketoestemmingvan de ontvanger,
6. De rekeninghouderverleent hierbij aan de onNanger volmachttot inning van de sldi
van de g-rekeningalsmedetot verrekeningvan het aldus geinde met al hetgen hii nu of
te enigeÍ tijd van hem te vorderenheeft of zal krijgen ter zake van de in punt 2
b€doeldebelastingen premies.
7. De ontvangerverleentvolmachtaan de rekeninghouderten laste van de g-rekening
bedragenover te maken naar de ontvangeralsmedenaar andere g-rekeningen,mits
deze stortingennaar andere g-Íekeningenbetrekkinghebbenop het verrichtenvan
werkzaamhedendoor een ter beschikkinggesteldewerknemerin de zin van artikel 34,
viifde lid, van de Invorderingswet1990 of op aannemingvan werk in de zin van artikel
35, vijfde lid, van de Invorderingswet1990.
8. De rekeninghouderverplichtzich hierbutegenoverde onwanger om in geval van
faillis*ment, aanvraagtot surséancevan betaling,aanvraagtot toepassingvan de
schuld$neringsregelingnatuurlijkeper$nen en in het algemeenbij oprhorting van zijn
betalingenuiterlijk binnen drie dagen mededelingte doen van de sldi van de
g-rekening.
9. De rekeninghouderverplichtzich hierbij tegenoverde ontvangerom in het geval dat
op zijn g-rekeningvanaf een andereg-rekeningftn bedragwordt gestort dat geen
betrekkinghftft op aannemingvan werk in de zin van de artikelen35 en 35a van de
lnvorderingswet1990of op het aan derden ter beschikkingstellenvan werknemersin de
zin van artikel 34 van
de Invorderingswet1990,dit bedragonmiddellijkterug te storten op de g-rekeningvan
de storter, opdat de onwanger op dit bedragjegens de storter zijn pandrtrht kan den
gelden.Indien dit laatsteniet of niet mer mogelijkis omdat de storter inmiddelsin staat
van faillissementis verklaard,aan hem surseancevan betalingis vedend dan wel ten
aanzienvan hem de schuldsaneringsregeling
natuurltke personenvan tGpassing is,
verplichtde rekeninghouderzich om, in afrflijkingvan de vorige volzin,dit bedÍag onder
vermeldingvan de herkomstover te maken aan de onwanger.
10. De rekeninghouderverpljchtzich hierbij tegenoverde ontvangerom opdrachtentot
betalingten laste van de g-rekeningslechtsop eén aangifteof #n belastingaanslag
betrekkingte doen hebben.
11. De kredietinstellingverklaartin verband met de in punt 9 omschrevenplicht tot
terugstortenop de daadwerkelijkterugstortingenpunt 4 overeenkomstigte zullen
tmpassen.
12. In de administratievan de kredietinstellingworden bij betalingenten gunste van de
g-rekeninqde gegevensvastgelegdzGls deze op de desbetreffende
betalinq$pdrachtenzijn vermeld.Hetzelfdegeldt vmr de gegevensdie bij betalingen
ten lastevan de g-rekenjngop de betalingsopdrachten
zijn vermeld.
13. De kredietinstellingzal de onwanger op en afuonderlijktussen hen overen te
komen wtze regelmatigop de hoogte houdenvan alle gegevensdie op de g-rekening
betrekkinghebben.De rekeninghouderverklaartzich met deze gegevensuitwisseling
akkmrd.

Aldus overeengekomen
te

en getekend
oD

- dat het in verband met het vorenstaandenmdzakelijk is dat de saldivan die
rekeningworden verpandaan de ontvanger.
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De rekeninghouder,

De onwanger,voor deze,
"

Zijn overeengekomen

als volgt:

-t--

De kredietinstelling,

1. De rekeninghouderopent hierbuen geblokkmrde rekening(g-rekening)bij de
kredietinstellingonder nummer

li

Eén exemplaar van dere overenkomst zal de kredietinstelling d@n t@komen aan:
- de rekeninghouder;
- het H@fd van de Centrale Adminlstratie, Postbus 9048, 7300 GK Areld@rn.

