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'" Belábtingdíenst

Do ondcrgctolondcn
De rekeninghouder
Naam, adres, postcode en woon- of v€stigingsplaats
P.C. van der Wiel  B.V.

.Hillegommerdik 448

2144Ic'I BEINSDORP
ingeschreven in het tlandelsregister bij de Kamer yan
Koophan<lel en Fabrieken te

, : , ' , _ .
AMSTERDAM
onder nummer
g40747gg
verder te noemen de rekenlnghouder.

He t Uitvoerings instituuí w erknemersyerzekeringen veÍder te
noemen het Uiwoeringsinstituut waarbij de rekeninghouder is

G-rekeni ngovereen komst
volgno 204540

Exemplaar'vooF de rekeninghoudGr
het Uitredngsinstituut en de mtwnger.
b Het Uitvoeringilnstttuut en de ontvanger verlenen volmacht aan de rekeninghouder
ten laíe wn de g-rekening bedÊgen wer te maken naar het uitreringsinstituut en
de onwangtr alsmede naar andere g-rekeningen, mits dse stortingen naar andere 9-
rekenhgen betrekklng hebben op aanneming En werk in de zln yan artikel 16b, viJÍde
lid, wn de Coórdinatiewet Sdiale Vezekering €n artikel 35, vijffe lid' ván de
Invordeíngswet 1990. 
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D€ rekeninghouder \€Íleent hieóii aan het Ultvoerlngslnstttuut en d€ onwanger zowel
gsamenlijk als ieder afzmderlilk mherepellJke volmacht en het Uiwo€Íingsinstituut
en de ontÈngêr rerlsen hierbit elkêar volmacht werèn wer tot inning van dê sldi
vàn de g-rekening alsede td veÍrekenlng vdn het{ieinde met.al hetgéen zlJ nu of
enlger tijd En hem te vordercn hebb€n qf zuliên krijgen ts al€ En de in punt 2
bedclde premle en belastlng.
a De rekeninghouder rerpllcht zich hierblj tegenwer h€t UitvoêrlnEsinstltuut en de
ont\€nger in geval €n faillisment, aanmag van sunieance vdn betaling en in het
alqemeen bij opshoÍting En zun betalingen uiterlljk binnen 3 dagen aàn het
Uitvoeringslnstituut en de ontwnger med€deling te zullen dcn En het satdo En de
9-r€kêning.
ó oe rekeninghouder \rerplicht zich, wanne€r van een g-Fkenlng op a'jn g-rekening
een bedBg wordt gestort dat ge€n betÍ€kking heeft op aanneming yán werk in de zin
En artiket f 6b, tweed€ lid, En de Coóídlnatiewet Sociale verzelciÍlng €n aÍtíket 35,
tweede lld, wn de InEídslngswet 1990, tegeno€Í het Ulbmerhgslnstttutit en de
mtEnger, dit b€drdg onmlddell[k terug te storten op de g*kenlirg van de Sorter,
opdat het UihroeÍingstnstituut m de mhànger, op dit bêdÊg hun paídr€iht kunnen
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ÈÍtdaaÍt En de In punt 7b mshecn pricÈtltot
terugstorten te hebben kennisgenms en in verband daame ók ten aanzlen van
deze in punt 7b b€doelde b€dGgen haar Íècht o) con'lpëhsdtlq iaÍÍ itiind of enig techt
niet te zullen gebrulken en aan een ingwolge punt 7b geoev€n opdEcht wn de
rekeninghoudèr tot ten8stdting zmder meer gwolg te geven.
iil; 
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Ëiffi;;iidJ"iliiió "aËná;u"u"t"iins"n t"n raste wn de

g-rekening de gêgêvens te woíden vastgeleqd mls dee op Qe betalingspdcchten
dffi dè rekenlnghoudeÍ iln yeJmeld. HetzetHe geldt voor g€gelÍ€Írs di€ bí betallngen
op de g-rekenlng op betalingsopdGchten zln sneld. " -; .
De rekeninghoder rezelc aan de financlêle Inst€lling om het Ulboerlngsinstltuut en
de ontEnger op de tuss de laatste drie owÍ€engekomen wltse regèlmatig op de
h@gte te houden van alle gegewns die op de g-rekening betrekking hebben.
I Dee wercenkomst lcn eenzijdig, zondeÍ mhterluke tussenkomst, d@r één der
partijen woÍden opgezegd.
2 Indien de overeenkmst wddt opge'egd door de-re_keninghoudeÍ, stelt dse het
Uitvcringsinstituut en de mtwnger daaruan schriftelijk"op de hoogte.
3 Indien de ban& het Uitroèringsinstituut of de ontvanóer opzegt, ál deze de g-
rckeninghdder schriftelijk de reden van die opzegglng meedelen.
4 opzegging door het Uiwoeringsinstituut of de ont\ónger kàn plaatwlnden:
a indien de rckeninghouder geÉn óf op onjuistê wijze gebruiK maakt van de 9-

; r e k e n i n g ; . ! - . ' - . ' _ . - : . : . i " . . ' - ' . ' . ' ' ' : l ' . . - .
ó de rekenlnghouder gèen werk meer wricht in ondeEannming;
d de rekeninghouder gen trlrkgewr mer is in de zin En artikel 3 En de
Coórdinatie;et Sociaie veoekeÍng, of geen inhoudingsplichtlge mer is in de zin van
de wet op de-l@nbetastlng 1964;
a met de retcininghofrdeÈ:@s een g-rékeningovereenkomst islgés.tden, en de
rekeninghoud€r nlet aánnemeluk maaK dat meer dan één,g;rekeÍlng.Voor zun
bedrijfsvoering noodzakeliJk is;
s de rekeninghouder fallllet ls wíklaaÍd.
5 Als de woegste datum van beêindiging vón de overesnkomst geldt de datum waarcp
partijen kennis hebben kunnen nemen van de opzegging.
Een mmplaaÍ ntr d.a orcrukomst al dc fintnclë|,! ltrst€llhg Ílcn
toekomctr ran!
- dc Í€kenlnghoud€Íi ..
- HGt Ultrcêringsinstrorue UWV GAK Posttus a3OO, :
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!:!!lT-Íd vàn_d€ Cartrale Betallngsdmlnlstratle, Poqlbus 90.ra,
t3OO GK Ap€lal@m,.

De onttanger, die bevoegd is met betrekking tot de
invordering:van de door de rekeninghouder verschuldigde
loonbelasting, verder te noemen de ontvanger.
De rekenínghouder staat als inhoudingsplichtige voor de
loonbelasting ingeschreven onder loonbelastingnummer

verder te noemen de financÍële instelling.

Overwegende

.dat de rekeninghdder bij de financiële instelling een Ëkening wtrst te openen,
waanÍan de saldi zijn bestemd vor-betalingen als bedo€ld in ardkel l6b, vifde lid, En
de Coórdinatiewet Sciale Vezekèring en artikel 35, vijfre lid. van de Invoíderingswet
1990;
-dat het, teneinde te bewerl(stêlligm dat de sldi vên die rekentng daadweÍkelijk 4llen
disen tot wÉnb€dclde betalingen, noodzakeliJk is dat de sldi nch d@r middel En
cmpenstie. nch door middel wn beslag, noch andeBzins, zullen kunnen woÍden
gebruikt voor andere betàlingen dan vorenbedoeld;
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heLln rcrtÈnd met het vmnstaande noodzakelijk is dat Íre sldi van dte rekening
worden rerpand aan het Ultvo€ringsinstituut en de onwanger g%menlijk
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Zijn overeengekomen als volgt:

tle rek#inghouder opent hierfij een gebtokkeeÍde rekening (g-rekening) bii de
fimrcièb irutelling ondeÍ numrer
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De rekeninghouder veÍklaart dat de sldl En de g-rekening hterbiJ in erste onderpand
worden gegeven'áan het LJitvoeringsinstituut en de onwanger g%menlijk v@r
hetgen zU nu of te eniger tijd En hem te vorderen hebben of zullen krljgen ter zake
EN
rerschuldigde premie en vmrschotpremie bedeld in aÍtikel l6b, vijfde lid, van de
CoóÍdinatiewet Sociale VenekeÍlng, ter zake mn verschuldtgde belasting, bedeld In
artikel 35. vijfdê lid. van de Invoídedngswet 1990, en ter zake van Ingevotge de
volksezekeringswetten veffihuldigde premie, en en ander ws zover veíband
houdend met d@r hem aangenomen werken, waarop de g-rekening betrekking heft,
met dien Erstande dat de rente die de financièle instelling orer die sldi vêÍgoedt op
de gewone rekêning En de rekeninghouder zal woÍden gecrediterd.
De in punt 2 bèdelde wrpandlng, zal gscht rcÍden te zun geéfftrtueÍd telkens op
het mment dat bedragen op de g-rekening wffden gecrediteerd.
De flnanciêle Instelling verkiaart yàn het in punt 2 bedoelde pandrtrht te h€bben
kennls genmen en in wóand daamee ten aanzltr En de op de g-rckening
binnengekomen bedGgs haar rtrht op compenstie nn pand of enig ander ruht, dat
afrrcuk zou kunnen d€n aan het eerste pandrecht En het Ljltvoeringsinstituut en de
onwanqeÍ niet te zullen gebrulken, hdien en vmr zover dse nu of te eniger tijd van
de rekeninghouder nog enig bedrag te vorderen hebben of zullen verkugen uit hoofde
En de in punt 2 Helde wÍdenngen.
a OveMhÍijiingen, ands dan de terugstorting bedeld in punt 7b, ten laste van de
g-rekening zullen slshts geshieden na daartm stvangen shriftelijke machuging En
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De bank

Aldus overeengêkomen en getekend in viervo.ud


