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BelastingdiensÍ

De oodeÍgebkenden

Naam

Dibostuc B.V.

adres, postcode en woon- of vestigingsplaats

Floralaan2-i-3

223TAI RIJNSBURG

ingeschreven in het Handelsr€gister bij de Kamer van Koophandel en

Fabrieken tê

LEIDEN

onder nummer

28051671
verder te noemen de rekeninghouder;

de onwanger der rijksbelastingen, verder te noemen de onwanger;

Naam kredietinstelling

ING EANK

adres, postcode en vestigingsplaats

Poslbus 10

23OO AA LEIDEN

verder te noemen de kredietinslelling

zijn oveÍeengekomen als volgt:

1.DeÍekeninghouderopenthieÈijeengeblokkeerder€kening(g.rckening)bijde
kÍedietinstelling onder nummer

OveÍwegendê

- dat de rekeninghouder inhoudirysflichtige is in de zin valt de Wet P de

loonbelasting l*a en als zodang bij de ontvàrEer bekend sbat ondeÍ nummer

8061.33.260 L 01

dan wel op de rekeninghouder artikel 2, eeEtê lid. onMelen a, d en f, en tweede

íJ, 
"u" 

oËu-iv*ti"s;"sditE inlenersa keten- en opdraótss/eÍsaansprakeliikheid

2004 van toepassing is;

- dat de rekeninghouder, die zïn bedrijf uitsluitend of nagïtgP uitduiEnd maakt

van het tegen v;rgoeding uitleÍEn van personeel,.voor de h€fnng van

omzetbdasting bij de onwangÊr bekeíd slaat onder numÍner

N.V.T.

- dat de rekeninghouder bii de kediettnstelling een rekening. wenst te openeíl'

*áti" o" tafOí behoudeirs de in punt 5 van deze overeenkomst.vooziene

i;Ë;;,ió;Ë;ft"J oesenrd ziln voor oetalinsen als bedoeu in de aÍtilelen 34'

à"r0" nA, ó as, vufde lid, van de InvoÍderingswet 1990;

-dathet,teneindetebewerksdligEndatdesaldivandêrekenirEdaadwerkelijk
;il;Ë*;ËIvoËn-ueàoao" Ëolitqen, noodzakelijk is dat de saHi nodr d@r

;ó;;ió;*k""in9, natr door middel van beslag, noch andeÍszim' zullen

il;;; ;td"" g"b.riK voor andere bealingen dan voÍenbedoeld;

- dat het in veÈand met het vorenstaande noodzakelijk is dat de saldi van die

rekening worden verpand aan de onwanger'

G- rekeningovereen komst

volgno 222183

Exemplaar voor de rekeninghouder
2. De rekeninghouder verklaart dat de saldi van de g-rekening hierbij in eerste

onderpand worden gegeren aan de ontvanger voor hetgeen hij nu of te eniger tijd van

hem te vorderen treeft of zal ldjgen ter zake van de verschuldigde belasting, bedoeld in

de artikelen 34, eeísb en deÍd€ lid, 35, eerste en vtjfde lkl. of 35a, eerste lid' van de

Invorderingsuet 1990 en premies voor de sociale vezekeÍingen, een en ander voorzover

veÍband houdeÍde met door hem aan derden ter beschikking gestelde weÍknemeB
waawoor hij ingevolge de Wet op de loonbelasting 1964 als inhoudingsdichtige en in
verband waarmee h5, voozover toepasselijlf voor de Wet op de omzetbelasting 1968 als

ondernemer wordt aangemerkt en/of waaruoor hij als werkgever in de zin van de Wet
flnanciering sociale veuekeringen wordt aangemerkt onderscheidenlijk met door hem

aangenomàn werk, waarop de g-rekening betrekking heeft, een en ander met dien

verírnde dat de rente die de kredietinstelling over die saldi vergoedt op een andere

rekening van de rekeninghouder zal worden gecrediteerd'
3. De in punt 2 Hodde verpanding zal geacht word€n te zijn geëffectueeÍd telkens op

het moment dat bedragen op de g-rekening word€n gecrediteerd.

4. De kredietinstelling verklaart in verband met het vorenstaande abtaÍd te doen van

haar recht op venetáring, van pand of eno ander recht dat afríeuk zoj kunnen doen

aan het ten behos/e \ran de ont\ranger g€vestigd€ pandrecht.

5. Behlingen ten laste \rdn de g-rekening, ander€ dan die, bedoeld in de beweeg€den

van deze óvereenkomst, en andere dan terugstortinqen als bedoeld in Punt 9, zullen

sl€chts geschieden na daartoe onwangen sdlrifteltke toestemming vên de ontvanger'

O. Delff*inghord"t verbent hieíbij án de ontvanger volmacht tot inning van de saldi 
-

àn O" g-r"kóirp alsmede tot ven€Ítening van het aldus gelinde Ínet al he$€en hij nu of

te enigel tiid van hem te vordeíen heeft of zal krijgen ter zake \ràn de in punt 2

l#ebelasting
en premies.
i, ó" onwunger u"rleent volmacht aan de rekeninghouder ten laste van de g-rekening

bedragen ová te maken naar de onwanger alsmede naar andere.g-rekeningen, mits

deze iortirEen naar andere g-rekening€n betrekking hebben op het v€richten van

*e*raamnáen Ooor een ter besctrikking gestelde werknemer in de zin van artikel 34,

vSrdJiiO, van Oe Invorderingswet t9g0 of óp aanneming van weÍk in dê zin !'àn artikel

35, vijfde lid, van de Invoderingswet 1990,

e. brjrercninghouder verplicht tich hierbij tegenover de onwanger om in geval \ran

iaiilissement, áanvnag toi surséance van betaling, aanvraag tot toe-passing van de

;hr-É;fu;lSs,tS"liig nahrurlilke personen en in het aSemeen tÍj-opschorting van zijn

Oeafingen ui6dijliUnà-en Orie dagen mededeling te doen van de saldi van de

g-rekening.

ó, o" ,"fáitgt'ouOu, \Íerplkht zich hieóij tegenoveí de ontvàrE€r om in het geval dat

ó ajn g-..kóing ,,anaf een andeÍe $íekening een bedrag woÍdt gestort dat geen

Éimii riïg heeftóp aanneming tan ietk in de tin 
"an 

de artikelen 35 en 35a van de

in*àrifo*et fóSO of op há aan Oerden br beschikking stellm van werknemers in de

zin van artikel 34 van

Oà fn"otO"tingttn* 1990, dit Hrag onmiddelliik hrug E storten op de g-rekening.vàn

de storteÍ, oÈat de onwanger op dr-it bedrag jegens de storEr ziin pandrecht kan doen

ááàá". i,ioË" àtt naste niét of niet meer mogèfjk is oÍÍdat de storter inmiddels in staat

iun faiirit*t"nt it *rklaard, aan hem srseance van betaling is verleeÍd dan wel ten

áána"n *n t", o" schuldsaneringsregeling natuurlijke personen !ían toepassing is, 
.

;óï;id; ;i"Á!Èuder zich oir, in- atvijung van oe voriJe rclzin' dit bedras onder

vermelding van de herkomst oveí te maken aan de ont\rdnqer'

ió. oeËfeni"shouder verpliót zich hierbii tegenover d€-ontvdnger om opdrdchten tot

;;Í;s t"" i;,í;;;0" sltêk*itq sl"cïtÉ op een aangifte of eár belastingaanslag

betsekking te doen hebben.
ii, oe l"éOl"unstAÍrE verklaart in veíbarÉ met de in punt 9 omsdlreven dicht tot

ted#ttenóà" daádweÍkeliik terugstortingen punt 4 over€enkomsug te zullen

toepassen.
iZllïàË áOrini.tr"tie van de krcdietinstelling worden bii beblingen ten gunste van de

á-*t"nino oe oeqeuens vastq€legd zoals deze op de desbetreffiende

L;i]Ë;Ë;ÀË; iiln 
"e',íetolxeeerde 

seldt vooÍ de gesevens die bij betalinsen

ten laste van de g-í€kening oP

ê Hlingsopdrachten zijn vermeld.

ià.-Ëinfieb"st"rling á de onwanger op een afzoídeíliik tussen hen overeen te

Ëitiá^ tiË-r"g"l."hg op oe troogte houdeÍt Yan alle gegevens die op de g-rekening.iÀ;i*i-óheÈË. 
oe'releninghouder verklaart zich rÍEt deze geg€vensuitwisseling

akkmrd.

Aldus overeengekomên en gêbkend

te oP

De rekeninghouder,

De ontvanger, voor deze,

., .l
Dekedietinstelling, . ":'

-... j'

...

EéÍ s@plaar van d@ ffilqkmst al de kt€di€finstÉ{ling d6 bêkmen aanr

- de Íd($inghouderi
- h€lt Hoofid En de centrale adminlstÍaËe" Pod6 9ot8' 7300 GK Apèld@m'


