
~la.s1.ingd;enst

G-reken i ngovereen komst

De ondergetekenden

Naam

Aannemingsbedrijf Spann B. V.

adres, postcode en woon- d" vestigingsplaats

Molenveld 1

6566 CK MIWNGEN AAN DE RIJN

Ingeschreven In het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en

Fa blieken te

ARNHEM

onder nummer

09176300

verder te noemen de rekenlnghO\Kler;

de ontvanger der rijksbelastingen, verder te noemen de ontvanger;

Naam kredietinstelling

RABOBANK

adres, postcode en vestigingsplaats

Dorpsstraat 28

6561 CS GROfSBEEK

verder te noemen de kredietinstellIng

Overwegende

-dat de rekeninghouder inhoudingsplidrtige is in de zin van de Wet op de
OO1belasling 1964 en aJs zodanig bij de cxrtvanger ~ staat !X1der nummer

8187.02.928 L 01

dan wel op de rekenlnghol«ler artikel 2, ~ 1kI, ondertIeten a, d en f, en tweede
1k1, van de U~ng ~, keten- en opd~kefljkheid
2004 van toepassing is;

-dat de ~ , die zi;. ~ ~ of ~ uitslultend maakt
vanhet lEgen ~ latlenen van ~, ~ de heffing van
omzetbelastIng bij de ontvanger bekend staat ~ nummer

N.V.T.

voigno 231484

Exemplaar voor de Belastingdienst

2. De ~ ver1daart dat IX! sakII van IX! ~ hIertJij 01 eerste

orxIerpand ~ ~ aan IX! ontvanger ~ heIoeen hij 00 d te eniger tijd van

hem te ~ heeft d zal krijgen ter zake van IX! ~ belasting, bedoekIln

IX! artj(8en 34, eerste en derde III, 35, eerste en vijfde Id, d 35a, eerste Ikf, van IX!

~ 19!X1 en premM!s ~ IX! S(Xjak! verzeker1ngen, ~ en arxjer 1IOOrZOIIer

~ ~ met ckxx" hem aan derden ter ~ geslekje ~

~ hij ~ IX! Wet op IX! kJOI1be1astI1Q 1%4 als W1oudIngSI1IIchtIge en In

~ waa~ hij, ~ tIJepasselljk. ~ IX! Wet op IX! ~ng 1968 als

ondernemer ~ aangernerj(t entd waarvoor hij als werkge\1!.- hl IX! zin van IX! Wet

fi~ S(Xjak! verzekeringen ~ aa1gemef\(t ~lfjk met ckxx" hem

aangeIm1en -x. waarq> IX! ~ betrekkIng heeft, ~ en ander met d~

~ dat IX! rente Ik IX! ~ng lWer Ik sakli ~ op ~ andere

n*eI*1!I van IX! ~ zal ~ geaedIIeerd.

3. De kllXJnt 2 bedoelde \-efpaIdng zal gead1t wonjen te zijn ~ telken~ op

het nnnent dat ~ op IX! g-rekening ~ gecrediteerd.

4. De ~ veridaart in veI1Jand met het ~nde afstand te doen van

"-" ~t op ~, ~ pand d enig ander recht dat afbreuk ~ koonen doen

aan het 181 ~ ~ IX! ontvanger ge\$igde pandredIt.

5. Bet*1gen 181 laste ~ IX! ~, andere dan Ik, bedoekI 01 IX! beweeg~

~ dele ~ en andere dan ~ als bedoekI kI punt 9, zullen

sIedIIs oe&1iieden na daarIDe ontvangen sdlrifteljke toestemming van IX! ootvanger.

6. De rekeninghouder 1Ierteent hjert)ij aan IX! ontvanger voimadlt rot Inning van IX! sakll

v;wI IX! g-rekenlng alsmede rot 'Jerrekenjng van het aklus geïnde met al hetgeen hij nu d

te ~ tijd ~ hem te ~ heeft d zal krijgen ter zake van IX! hl punt 2

~beIastIIQ
en premM!s.

7. De ontvanger ver1eent voimad1t aan IX! rekenlngholxler 181 laste van IX! g-rekenlng

tm-agen lWer te maken naar IX! ontvanger alsmede naar andefe g-reke!1ingen, mIts

dele stIXtingen naar andere g-rekerWIgen belrekking ~ op het ~ van

.-tzaamheden ckxx" ~ ter besd*kjng geslekje wer1<nemer hl IX! zin van artikel 34,

vijfde III, van IX! ~ 19!X1 d op aanneming van wer1< kI IX! zin van artikel

35, Yfjfije III, ~ IX! ~ 19!X1.

8. De ~ -Pkj,t 2kiI ~ \egen(M!r IX! ootvanger om kI geval van

fa8s2ment. aanvraag ~ SIXséarx:e ~ betaRng, aanvraag ~ tDepas5Ing van IX!

-nat1Adjke ~ en kI het algemeen lXj ~ng van zijn

betaingen ~ ~ ckie dagen ~ te doen van IX! sakIi ~ IX!

g-rekening.
9. De rekeningholxler verplicht zich hieI1Jfj \egen(M!r IX! ontvanger om in het geval dat

op zi;1 g-rekenlng vanaf ~ andefe g-rekening ~ bedrag ~ gestort dat geen

~ heeft op aanneming ~ wer1< hl IX! zin van IX! artikelen 35 en 35a van IX!

~ 19!X1 d op het aan deltIen ter besdIIkking stellen van ~ In IX!

zin van artikel 34 van

IX! ~ngswet 19!X1, dIt bedrag onmkjdellfjk terug te stxx"ten op IX! g-rekenlng van

IX! -,opdat IX! ootvanger op ~ bedrag jegens IX! -zijn pandrecht kan doen

gekjen. Indien dIt laatste niet of niet meer mogelijk is omdat IX! stDrter inmkldels in slaat

van faI8ssement is verklaard, aan hem ~nce van ~Iing is ver1eend dan wel ten

aanzien van hem IX! -natuurljjke ~ van toepassing is,

verplicht IX! rekeningholxler zich om, in afwijking van IX! vorige volzin, dIt bedrag onder

~ van IX! herkomst lWer te maken aan IX! ontvanger.

10. De ~ -Pkj,t 2kiI hieI1Jfj \egen(M!r IX! ontvanger om opdrachten tot

beIaM1g 181 laste van IX! ~ sIedIIs op één aangIfte d één belastingaanslag

~ te ~ ~.

11. De ~ ver1daart kI .eband met IX! kI punt 9 omschreven plicht rot

trn*JsIaten op IX! ~ 18ugstDrtIngen lXJnt 4 ~ te zullen

~.

12. In IX! ad~ -.IX! ~ ~ lXj betalkIgen ten gunste van IX!

g-rekening IX! gegevens ~ zoals dele op IX! ~

~ zij1 \'8111ekI. HetreIfde gekIt ~ IX! ~ die bij betalingen

1811aste-.IX!g-reken!ngop
de ~ zijn \'8111ekI.

13. De ~ zal IX! ontvanger op ~ afzoodeI1ijk tussen hen overeen te

~ ~ ~matig op IX! tXIOgIe lnJden -.a~ gegevens Ik op de g-rekening

~ hebben. De ~ YeI1daart 2kiI met dele gegevensultwIsseling

~.

1"""

op /,0 /La oJ

-dat de ~ ~ de ~ ~ rekenW1g wenst te openen,

waarvan de saki, beIxxKIens de k1 ~ 5 van deze 0YeIeenk001st ~

~ng, ~1terxI besteIm zijn VID" ~ als ~ In de aI1IkeIen 34,

derde 1kI, 81 35, vtjfde ~, van de ~ 1~;

-dat het, ~ te ~ dat de saki van dIe ~Ing daad-.1ceHjk

zullen dienen tot 1IOren~ belaHngen, noodzaketijk Is dat de sakji noch !Xxx

mkkjel van verrekenIng, noch !Xxx middel van beslag, noch anderszins, zullen

kunnen ~ gebruikt VID" andere belallngen dan IIOrenbedoeld;

-dat het In verbaOO met het ~nde noodzakelijk Is dat de sakjj van die

rekening ~ verpand aan de ontvanger .

Zijn overeengekomen als volgt:

I. De rekeninghouder ~t hierbij een geI*Ikkeerde rekening (g-rekenlng) bij de

kredIetinstelling orxIer nummer

Eén ex p..r van -~komot zal de kredletl-llno -.-aan ,

.de r-.lnghouder;

.hS Hoofd van de ~Ie Admln~ -9048, 7300 GK ApekIoom.


