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De ondergetekenden
Naam

All Clean schoonmaak- en bedrijfsdiensten B.V.

adres, postcode en woon- of vestigingsplaats

Willem Arntszlaan 127

37348E DEN DOLDER
ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te

UTRECHT
onder nummer

54L45724
verder te noemen de rekeninghouder;
de onwanger der rijksbelastingen, verder te noemen de ontvanger;

Naam kredietinstelling

ING BANK
adres, postcode en vestigingsplaats

Vinkenlaan 8
3722

N

BILTHOVEN

verder te noemen de kredietinstelling

Overwegende
- dat de rekeninghouder inhoudingsplichtige is ln de zin van de Wet op de
loonbelasting 1964 en als zodanig bij de onwanger bekend staat onder nummer

8511.89.532 L 01
dan wel op de rekenlnghoudeÍ artikel a eerste lld, onderdelen a, d en f, en tweede
lid, va-n de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en
2004 van toepassing is;
- dat de rekeninghouder, die zijn bdrijf uitsluitend of nagenoeg uitsluitend maakt
van hct tegen vergoeding uitlenen van personeel, voor de hefÍing van
omzetbelasting bij de ontvanger bekend sbat onder nummer

8511.89.532 B 01
- dat de rekeninghouder bij de kedieunstelling een rekening wenst te openen,
waarvan de saldi, behoudens de in punt 5 van deze overeenkomst vooniene
uiEondering, uitsluitend bestemd zun voor betalingen als bedoeld in de artikelen 34,
derde lid, en 35, vUfde lid, van de Invorderingswet 1990;
- dat het, teneinde te bewerl§telligen dat de saldi van die rekening daadwerkelijk
zullen dienen tot vorenbedoelde betalingen, noodzakelijk is dat de saldi noch door
middel van verekening, noch door middel van beslag, noch anderszins, zullen
kunnen worden gebruiK voor andere betalingen dan vorenbedoeld;
- dat het in verband met het vorenstaande noodzakelijk is dat de saldi Yan die
rekening worden verpand aan de onwanger.

Exemplaar voor de Belastingdienst
2. De rekeninghoudeÍ verklaart dat de saldi van de g'rekening hierbij in eerste
onderpand worden qegeven aan de ontvanger voor hetgeen hij nu of te eniger tijd van
hem te vordercn heeft of zal krijgen ter zake van dc verschuldigde belasting, bedoeld in
de artikelen 34, eerlie en derde lid, 35, eerste en vijfde lid, of 35a, eerste lid, van de
Invorderingswet 1990 en premies voor de sociale venekeringen, een en ander vooÍzover
verband houdende met door hem aan derden ter beschikking gestelde werknemers
waaruoor hij ingevolge de Wet op de loonbelasting 1954 als inhoudingsplichtige en in
verband waarmee hlj, vootzover toepasselijk, voor de Wet op de omzetbelasting 1968 als
ondernemer wordt aangemerkt en/of waarvoor hij als werkgever in de zin van de Wet
flnanciering sociale veeekeringen wordt aangemerkt onderscheidenlijk met door hem
aangenomen werk, vraarop de g-rekening betrekking heeft. een en ander met dien
verstande dat de rente die de kredietinstelling oveí die saldi vergoedt op een andere
rekening van de rekeninghouder zal worden gecrediteerd'
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 kredietinstelling verklaart in verband met het vorenstaande afstand te doen van
haar recht op veffekening, van pand of enig ander recht dat afbreuk zou kunnen doen
aan het ten behoeve van de onwanger gevestigde pandrecht.
5. Betalingen ten laste van de g-rekening, andere dan die, bedoeld in de beweeqreden
van deze overeenkomst, en andere dan terugstortingen als bedoeld in punt 9, zullen
slchts geschieden f,o daartoe onwangen schrifteluke toestemming van de onwanger.
6. De rekeninghouder verleent hierbij aan de onwanger volmacht tot inning van de saldi
van de g-rekening alsmede tot verrekening van het aldus geïnde met al hetgeen hij nu of
te eniger tijd van hern te vorderen heeft oí zal kriigen ter zake van de in punt 2
bedoelde belastinq en premies.
7. De onwanger verlrent volmacht aan de rekeninghouder ten laste van de g-rekening
bedragen over te nra:(en naar de ontvanger alsmede naar andere g-rekeningen, mits
deze stortingen naar andere g-rekeningen betrekking hebben op het verrichten van
werkzaamhed$ door een ter beschikking-gestelde werknemer in de zin van artikel 34.
vijfde lid, van dc Inv.)rderingswet 1990 oÍ op aanneming van werk in de zin van artikel
35, vijfde lid, van dc Jnvorderingswet 1990.
L De rekeninghouds.Í verplicht zich llierbij tegenover de onwanger om in geval van
faillissement, aiinvradg tot surséance van betaling, aanvrdag tot toepassing van de
schuldsanerin§tslegsiing natuurlijke personen en in het algemeen bij opschorting van zijn
betalingen uiterlijk L'ionen drie dagen mededeling tè doen van de saldi van de
g-rekening.
9. De rekeningtrouder verplicht zich hierbij tegenover de onwanger om in het geval dat
op zijn g-rekening venaf een andere g-rekening een bedrag wordt gestort dat geen
betrekking heeÍt op aanneming van werk in de zin van de artikelen 35 en 35a van de
Invorderingswet 1990 of op het aan derden ter beschikking stellen van werknemers in de
zin van aÈikel 34 van
de Invorderingswet 1990, dit bedrag onmiddelluk terug te storten op de g'rekening van
de storter, opdat de onwanger op dit bedrag jegens de storter zijn pandrecht kan doen
gelden. Indien d[ laotste niet of niet meer mogelijk is omdat de stofter inmiddels in staat
van failtissemer,t is verklaaÍd, aan hem surseance van betaling is verleend dan wel ten
aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is,
verplicht de rekeninghouder zich orn, in afwuking van de vorige volzin, dit bedrdg onder
vermelding van de herkomst over te maken aan de onwanger'
10. De rekeninqhouder verplicht zich hierbij tegenover de onwanger om opdrachten tot
betaling ten laste van de g-rekening slechts op één aangifte of één belastingaanslag
betrekking te doen hebben.
11. De kredietinsteliing verklaart in verband met de in punt 9 omschreven plicht tot
teruqstorten op de daadwerkelijk terugstortingen Punt 4 overeenkomstig te zullen
toepassen.
12. In de administratie van de kredietinstelling worden bij betalingen ten gunste van de
g-rekening de gegevens vastgelegd zoals deze op de desbetreffende
betalingsopdrachten zijn vermetd. HeEelfde geldt voor de gegevens die bij betalingen
ten taste van de g-(rkening op de betalingsopdrdchten zijn vermeld.
t3. De kredietinstelirng zal de onwanger op een afzonderlijk tussen hen overeen te
komen wijze regelmatig op de hoogte houden van alle gegevens die op de g-rekening
bekekking hebben. De rekeninghouder verklaart zich met deze gegevensuihvisseling
akkoord.
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zijn overeengekomen als volgt:
1. De rekeninghouder opent hierbij een geblokkeerde rekening (g-rekening) bij de
kredietinstelling onder nummer
Eén demplàar vàn d+e overeenkoms zal de krcdiettn*elling den t@komèn aan:
- de ekeninghbsder;
- het Hoofd van de c(intBle Administratie, postbus 9048, 7300 GK Apeld@rn'
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