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verzekeringen (Lisv)

exem plaar voor de rekeninghouder

Volgnuflimer : 165S74
De ondergetekenden

De rekeninghouder
Naam, adres, postcode en w oon- of vestigingsplaats

Rensen Regeltechniek B,V.
liessentstraat 9-D
5405 AH UDEN
’
ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te

's-Hertogenbasch

»

onder nummer

16045456

I

I

verder te noemen de rekeninghouder.
2

H et Lisv, in deze vertegenwoordigd door de Uitvoeringsinstelling
Naam, adres, postcode en vestigingsplaats van de
uitvoeringsinstelling

1005bCA 8flHSTERDAH
waarbij de rekeninghouder is aangesloten onder nummer

025-139.770.65-01-01
3

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

e031,35.178.L01
4

De bank
Naam, adres, postcode en vestigingsplaats

ABN AflRQ

Postbus
5400 AA

J

H

H

H

H
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verder te noemen de financiële instelling.

Overwegende
- d a t de rekeninghouder bij de financiële instelling een rekening w e nst te
openen, w aarvan de saldi zijn bestemd voor betalingen als bedoeld in artikel 16b,
vijfde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en artikel 35, vijfde lid, van de
Invorderingswet 1990;
- dat het, teneinde te bewerkstelligen dat de saldi van die rekening daadwerkelijk
zullen dienen tot vorenbedoelde betalingen, noodzakelijk is dat de saldi noch door
middel van compensatie, noch door middel van beslag, noch anderszins, zullen
kunnen w orden gebruikt voor andere betalingen dan vorenbedoeld;
- dat het in verband met het vorenstaande noodzakelijk is dat de saldi van die
rekening w orden verpand aan het Lisv en de ontvanger gezamenlijk.
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De financiële instelling verklaart VHn het In punt 2 bedoelde pandrBchtte hebben
kennis genom en en In verbond daarmee ton aanzren van de. op de g-rekening
binnengekom on bedragen haar re ch to p com pensatie van pand of enig ander
re c h t dat afbreuk zou kunnen doen aan het eerste pandrecht van het Lisv en de
ontvanger niet te zullen gebruiken, indien en voorzover deze nu ofte eniger tijd
van d e rekeninghouder nog enig bedrag te vorderen hebben of zullen verkrijgen uit
hoofde van de in punt 2 bedoelde vorderingen.
e Overschrijvingen* a nders dan do terugstorting bedeeld In punt 7b, ten laste van
de g-rekening zullen sle ch ts geschieden na daartoe ontvangen schriftölijke
machtiging van het U s v en de ontvanger.
ti Het Lisv en de ontvanger verfenen volm acht aan de rekeninghouder ten laste
van da g-rokening bedragen ovor te m aken naar het U sv en da ontvanger alsm ede
naar andere g-rakeningen. mits deze stortingen naar andere g-rakenlngen
betrekking hebban op aannem ing van w e rk in de zin van artikel 1öb, vijfde lid, van
de Coördinatiewet Sociale Verzekering en artikel 35, vijfde lid, van de
Invorderingsw et 1990.
De rekeninghouder va rl o ent hierbij aan het Lisv en de ontvanger zowel
gezamenlijk als leder afzonderlijk onherroepelijke volm acht en het Lisv en de
ontvanger verfenen hierbij elkaar volm acht over en w eer lot inning van de saldi
van de g-rekening alsmede tot verrekening van het geïnde met al hetgeen zij nu of
eniger tijd van hem te vorderen hebben of zullen krijgen ter zake ven de in punt 2
bedoelde premie en belasting.
n De rekeninghouder verplicht zich hierbij tegenovér het Lisv en de ontvanger In
geval van faillissement, aanvraag van sursé a n ce von bBtaling en in het algem een
bij opschorting van zijn betalingen urtarfïjk binnen 3 dagen aan het Lisv en de
ontvanger mededeling te zullen doan van hot saldo van de g-rakoning.
b D a rekeninghouder verplicht zich,, w a n ne e r van een g-rekening op zijn grekenlng een bedrag w ordt gestort dat geen betrekking heeft op aannem ing van
w erk in de zin van artikel 18b, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale
Verzekering en artikel 35, tweede lid, van da Invorderingswet 1990, tegenover het
U sv en de ontvanger, dit bedrag onmiddeUijk terug te storten op de grrakeaing van
destorter, opdat het U s v en de ontvanger, op dit bedrag hun pandrecht kunnen
doen gelden.
c De financiële Instelling verklaart van de in punt 7b om schrevan plichrtot
terugstorten te hebban ken nisgenom en en in verband daarmee ook ten eenzien
van deze in punt7b bedoelde bedragen haar re ch to p compensatie, van pand of
enig recht niet te zullen gebruiken en aan aen ingevolge punt 7b gegeven opdracht
van de rekening houd er tol terugstorting zonder m eer gevolg te geven,
In de administratie van do financiële instelling dienen bij betalingen ten laste van
de g-rekening do ge ge v e n s te w o rd e n vastgelegd zoals, deze op de
betalingsopdrachten door de rekeninghouder zijn vermeld. Hetzelfde geldt voor
ge ge v e n s die blf betalingen op de g-rekening op do betalingsopdrachten zijn
vermeid,
Oe rekeninghouder verzoekt aan do ftnanciole insteliing om het Lisv en de
ontvanger op de tussen de laatste drie overeengekom en wijze regelmatig op de
hoogte te houden van alle ge ge ve n s die op do g-rekening betrekking hebban,
1 Daze overeenkom st kan eenzijdig, zonder rechterlijke tussenkom st, door één der
partijen w o rd en opgezegd.
2 tndion de overeenkom st wordt opgezegd d o or de rekeninghouder, stelt deza het
Lisv en de ontvanger daarvan schriftelijk op de hoogte.
3 indien de bank, het Lisv of de ontvanger opzegt, zal deze de g-rekeninghouder
schrtftelijk de reden van die opzegging meedalen.
4 Opzegging door het Lisv of de ontvanger kan plaatsvinden :
a indien de rekeninghouder geen of op onjuiste wijze gebruik maakt van de grekenlng;
b de rekeninghouder geen w e rk meer verricht in onderaanneming;
f de rekeninghouder geen w erkgever m eer is in de zin van artikel 3 van de
Coördinatiewet Sociale Verzekering, of geen inhoudingsplichtige meer is in de zin
van de W e t op do loonbelasting 1964;
d met de rekeninghouder reeds aan g-rekeningovereenkom st is gesloten, en de
rekeninghouder niet aannemelijk maakt dat meer dan één g-rekening voor zijn
bedrijfsvoering noodzakelijk is;
e de rekeninghouderfailliet is verklaard.
5 A ls vroegste datum van beëindiging van da overeenkom st geldt
de datum w aarop partijen kennis hebben kunnen nemen van de opzegging.
Een exemplaar von deza overeenkomst zal de financiële
instelling doen toekomen aan:
— do rekeninghouder;
— do uitvoeringsinstelling die onder (het eerste) punt 2 is genoemd;
— het Hoofd von da Centrale Betalingsadministratie, Postbus 9948,
73ÖÖ GK Apeldoorn.

A ldu s overeengekom en en getekend

.
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Zijn overeengekomen a ls volgt:

Plaats

De rekeninghouder opent hierbij een geblokkeerde rekening (g-rekening) bij de
financiële instelling onder nummer

De rekeninatTïJvéer.

99.,41.7:0.211
De rekeninghouder verklaart dat de saldi van de g-rekening hierbij in
eerste onderpand w orden gegeven aan het Lisv en de ontvanger gezamenlijk voor
hetgeen zij nu of te eniger tijd van hem te vorderen hebben of zullen krijgen ter
zake van verschuldigde premie en voorschotprem ie bedoeld in artikel 16b, vijfde
lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, ter zake van verschuldigde
belasting, bedoeld in artikel 35, vijfde lid, van de Invorderingsw et 1990, en ter zake
van ingevolge de volksverzekeringswetten verschuldigde premie, een en ander
voor zover verband houdend met door hem aangenom en werken, w aarop de grekening betrekking heeft, met dien verstande dat de rente die de financiële
instelling over die saldi vergoedt op de gew one rekening van de rekeninghouder
zal worden gecrediteerd.
De in punt 2 bedoelde verpanding, zal geach t w orden te zijn geëffectueerd
telkens op het moment dat bedragen op de g-rekening w orden gecrediteerd.

Het Lisv, voor deze,

Datum
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