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De financiÉle instelling veÍklaaÍt van het in punt 2 bedoelde pandrecht te hebben
kennis genomen en in veíband daarmee ten àanzien van de op de g-Íekening
binnengekomen bedragen haar recht op compensatie van pand of enig ander Íecht, dat
afbreuk zou kunnen Coen aan het eerste pàndrecht van het Usv en de ontvanger niet
te zullen gebÍuiken, 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'
a Overschrijvingen, anders dan de teÍugstorting bedoeld in punt 7b, ten laste van de
g-Íekening zullen slechts geschieden na daartoê ontvangen schriftelijke machtiging van

omijnders-Kuppen Dakbedekkingen B.V.

sstraat 6
CR WIJCHEN
in het I'landelsregister bij de Kamer van
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tandel eir Fabriel(en te

het Lisv en de ontvanger.
b Het Uw en de ontvanger verlenen volmacht aan de rekeninghouder ten laste van de
g-Íekening bedragen over te maken naar het Lisv en de ontvanger alsmede naar
andere g-rekeningen, mits deze stortingen naar andere g-rekeningen betÍekking
hebben op aanneming van werk in de zin van artikel 16b, vijfde lid, van de
Coórdinatiewet Sociale Veuekering ên artike,35, vijfde lid, van de lnvorderingswet

rnhem
nummer

0438

0rder tc noemen de rel(eninghouder,
Handelend onder

r990.
De rekeninghoudeÍ verleent hierbij aan het Lisv en de ontvanger zowel gezamenliik als
ieder afzonderlijk onheíroepelijke volmacht ên het Lisv en de ontvanger verlenen
hierbij elkaar volmacht over en weeÍ tot inning van de saldi vàn de g-íekening alsmede
iot verrekening van het geÍnde met al hetgeen zij nu of eniger tijd van hem te
vorderen hebben of zullen krijgen teÍ zakè van de in punt 2 bedoelde premie en
belasting.
a De rekeninghouder veÍplicht zich hieÍbíj tegenoveÍ het Lisv en de cntvanger in geval
van faillissement, aanvraag van surseance van betaling en in het algemeen bij
opschorting van zijn betalingen uiterlijk binnen 3 dagen aan het Lisv en de ontvangeÍ
mededeling te zullen doen van het saldo van de g-rekening.
b De rekeninghouder verplicht zich, wanneer van een g'rekeninq op zijn g-rekening
een bedrag wordt gestort dat geen betÍekking heeft op aanneming van weÍk in de zin
van aÍtikel 16b, tweede lid, van de CoÓrdlnatiewet Sociale Venekering en artjkel 35'
tweede lld, van de InvoÍderingswet 1990, tegenover het Liw en de ontvanger, dit
bediag onmiddellijk terug ie storten op de g-rekening van de stoÍter, opdat het Lisv en
de ontvanger, op dit bedrag hun panCrecht kunnen doen gelCen.
c De financiële instelling veÍklaart van de in punt 7b omschÍeven plicht tot
terugstorten te hebben kennisgenomen en in verband daarmee ock ten aanzien van
deze in punt 7b bedoelde bedraqen haar Íecht op compensatie, van pand of enig recht
niet te zullen gebruiken en aan een ingevolge punt 7b gegeven opdracht van de
rekeninghouder tot teÍugstorting zonder nreer 9evol9 te 9even.
In de administratie van de financiële instelling dienen bij betalingen ten laste van de
9-rekening de gegevens te worden vastgelegd zoals deze op de betalingsopdrachten
àoor de rekeninghouder ziÍr vermeld. Hetzelfde geldt voor gegevens die bij betalirlgen
op de g-rekening op betalinqsopdractlten zijn veÍmeld.
De rekeninghoudeÍ veÍzoekt aan de financiële lnstêlling om het Lisv en de ontvaÍrger
op de tussen de làatste drie oveÍeengekomèn wijze regelmatig op de hoogte t€ houden
vdn alle gegevens die op de 9-rekening betrekkinq hebben.
1O 1 Deze overeenkomst kan eenzljdig, zonder rechterlijke tussenkomst, door één der
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Lisv, in deze verlegenvoordígd door de Uilvoeringsinslelling

adres, postcode en vestigingsplaats van de
ngsinstelli ng

B Uitvoeringsorganisatie Soc. Ven. N.V
ostbus 637

EE AMSTERDAM

aarbij de rekeninghouder is aangesloten onder nummer

De ontvonger, die bevoegd is met betrekking tot de
invorderirrg van cle cloor tle rekerringlrouder verschuldigde

loonbelasr.ing, verder te noenletr de ontvanger.
De rekeninglrouder staat als inhouclingsplichtige voor de
lconbelasting iugeschreverr oncler loonbeiastingtlummer

8083.84.120.L01 '
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opsezeso oool'j[i[iun'nsnouder, stert deze ner L,sv
op de hóogte:
3 Indien de bank, het Lisv of de ontvangeÍ opzegt, zal deze de g-rekeninghouder
schriftelijk de reden van die opzegging meedelen.
4 Opzegging door het Lisv of dê ontvanger kan plaatsvinden:
a indien de íekeninghouder geen of op onjuiste wijze gebruikt maakt van de 9rekenrng;
ó de rekeninghouder qeen werk meer verricht in onderaanneming;
c de ÍekeninghoudèÍ geen werkgeveÍ meer is in de zin van artikel 3 van de
Coórdinatiewet Sociale Verzekering, of geen inhoudingsplichtige meer is in de zin van
de wet op de loonbelasting 1964;
,/ met de rekeninqhouder reeds een g-r€keningovereenkomst is gesloten, en de
rekèninghoudeÍ niet dannemelijk nlaakt dat meeí dan één g'rekening voor ziin
bedrijfsvoering noodzakeli jk is;
c de íekeninghouder fa:lligt is veÍklaard.
5 als de vÍoegste datum VJn beëinCiging van de overeenkomst geldt de datum waarop
partijen kennis hebben krjnnen nemen van de opregging.

:

'"lT"tï3"-oïtïlrPJÊfiiï1L.Èordt
en de ontvanger daarvan s'chriftelijk
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Rabobank
Postbus

koffist

ËxenrpËaar vCIsr de rekemimghouder

rclceniugltoucler

OOO

gove rèen

Volgrro L70702

De ondergetekendem

11

i tr

11

6650 AA DRUTEN
verdeí te noernen de financiéle instellir'9.
11

Overrvegende
-dat de rekeninghottder bij ce financiéle ilrstelling een rekening wenst le openen,
waaruan de saldi uijn L'esteÍnd vcor betalingen dls beCoeld ln artikel 16b, vijfde lid, van
de Coórdinatiev{et Sociale Verzekering en artikel 35, viifde lid, van de lnvorderings!'Jet
1990;
-Cat het, teneinde te be!ïeÍkstelljgen dat de s3ldi vao Cie rekenisg daadvierkelijk zullen
dienen tot vorenbedoelde betalinqen, 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 veÍband met het vorenstaande noodzakelijk is dat de sldl van die rekening
worden verpand aan het Lisv en de ontvangeÍ gezamenlijk.

Zijrr overeengekonren als volgt:
De rekeninghoudeÍ opent hierbij een geblokkeeÍde Íekening (g-rekening) bij de
financiéle instelling ondeÍ nummer

. qqtL q j0$,

uerktaa.tVat c" ,Jdi u-n de g-rekening hieÍbij in eerste onderpand
worden geóven aan het Lrsv en de ontvanger gezamenlijk voor hetgeên zij nu of te
eniger tijd van hem te vorderen hebben of zullen krijgen teÍ zake van
verschuldigde premie en voorschotpremie bedoeld in artikel 16b, vijfde lid, van de
Coórdjnatlewet Sociale Verzekering, ter zake van veÍschuldigde belasting, bedoeld ln
artikel 35, vijfde lid, van de InvordeÍingswet 1990, en ter zake van ingevolge de
volksverzekeringswetten verschuldigde premie, een en ander voor zoveí verband
houdend met door hem aangenomen rverken, waarop de g-rekening betrekkinq heeft,
met dien verstande dat de rente die de financièle instelling over die saldi vergoedt op
de gewone Íekening van de rekeninghouder zal worden gecrediteeÍd.
De in punt 2 bedoelde verpanding, zal geacht worden te zijn geëfíectueerd telkens op
neI moment dat bedragen op de g"rekening worden gecrediteerd.

l:€n ex€rrgla.tÍ tan dÈzc oveÍeenlonrst ral de nnirsciële instellilrg doon
Èqeliqmèn Írad:
- de Íekenioghouder;
- dc uitvoeringsi0steltilg die oddef (llêt eerst€) punt I is g€Doètn.li
- hct HoDÍd v!ó de Centrale Betalingsadnlitrist.àtiê. Postbus 9048,
7300 GK ADcltluoÍrr.
i1

Aldvs ovu'recngekorncn eir geteletrd in viervottd

Plaats

r

b,iclne-t
\
oe re94{lï;l--

\_ffi.

Het l.!gy, namens deze,

'ï': liïj,ï'":ï:

o" ,.rè,r/no/ouoo,

c
N1
N

De ontvanger, namens d9291

G. Eisinga
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