
Belastingdienst

De ondergêtekenden

Naam

SealteQ Waterproofi ng B.V

adres, poslcode en woon- of vestjgingsplaab

ïnnegieter 31

9502 D( SÍADSKANML

ingeschreven in het HandelsregisteÍ blj de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te

GRONINGEN

onder nummer

65843851
verder te noemen de rekeninghouder;

de onwanger der rijksbelastlngen, verder te noemen de onwanger;

Naam kedietinstelling

RIEOBANK l

adres, postcode en vestlglngsplaats

Hemendwarsureg 2

9s01 xL srÁDsrGNAAr

verder te noemen de kredletinstelllng

overwegende

- dat de rekeninghouder inhcJdingsplichtige is in de zin yén de Wet op de
hfibelaíiÍxg 1964 d als zodanig bij de trtvangEr bekend staat sder nunrffi

8562.83.964 L 01

dan wel op de rekminghoudeÍ aÍtikd 2, eerste lid, onffi€n a, d en í en tweÊde
líd, l/'an de Uitvo€Íingsregeling inleflers-. k€ten- en opdracfitsEversaansprakelíkheid
2004 En toepasiÍrg is;

- dat de rekeninghoudeÍ, die zín bedriÍ uitsluitend of nageneg ulbluiEnd mkt
ydn het tegen vergoeding uitlenen van person€el, vooÍ de heffrE van
omzetbehsting bij de mt\rangeÍ bekfld staát onder nummer

8562.83.964 I 01

- dat de rekeniÍ€houder btj de kedietinstelling een rekening wenst te @enen,
waamn de saHi, behodens de in punt 5 van deze weÍeenkomst voouiene
uitrondeÍing, uibluitend b6temd zijn votr beblingen als bed€ld in de artikehn 34,
deÍde lkl, s 35, viÍde liJ, En de InvoÍdeÍingset 1990;

- dat het, tsEinde tÊ bewedstelllgm dat de saldl van dh Í€keniÍE daadwertelÍjk
zulhn dienen tot voíenHoelde betalingen, nooózalelb'k ls dat de saldi noó door
middel vdn verekening, nch d@í middel van beslag, noch anderszins, zullen
kunnen rcíden g€bruiK voor andeÍê betalingen dan vorenb€do€H;

- dat het in verband met het vorcnstaande noodzakeliJk is dat de saldi van die
rekening woÍden veÍpand aan de ontvanger.

ZiJn overeengekomen als volgt:

1, De rekeninghouds opent hleóij een geblokleerde €keninq (g-rekening) b0 de
kedieunstelling onds nummeÍ

Nl. Lt Dan., n1, ei r { .r /t

G-reken ingovereen komst

volgno 555445

Exemplaar voor de rekeninghouder
2. De reksinghouder vertlaaÍt dat de saldi van de g-ekeniÍlg hieóij in eeÍíe
ondeÍpand t orden g€gwfi aan de mwang€r v@r hetgtr hii nu of te milrer tijd van
hem te voÍdeÍen h€eft of zal kiJgefl ter zake van de veÍschuldigde belast'ng, HoeH ln
de arttkelen 34, eêíste en dsde lid, 35, eêrste en vijfde [d, of 35a, eeÍste f,d, rran ê
Inwdsingswet 1990 m premies w ê siale venekeíingen, een en ander voouffi
wÍband hoodflde ÍÉt door hem aan derden tÊr b€sdlikking gestelê werknemea
waaryoor hi ing€'rolge de Wet op de lmHasting 1964 ah inhoudiÍlgsdicfibge en in
veÍbaÍd ware hij, ruuw€Í toepaselijk, v@r de Wet op de omzetbelastiÍE 1968 als
oÍdemeÍneÍ woÍdt aang€meíkt fl/oÍ waaffi hij als wskgEvtr in de zin rdn de Wet
financiêring sociale \reuekeringen wordt angemeÍkt ondeíscheidenlijk met door hem
aangenoÍÍr€Ír 'rrcÍk, waarop de g-rekening betÍekking h€eft, een en andeí Ínet dien
vffitande dat de mE dk de krcdietindling o€r dÈ saldi Hgio€dt op m andere
rekenlng vdn de Íektrh€houds zd rcrden gsÍeditËÍd.
3. De in punt 2 Melde verpaÍdlng zal geaót word€íl te zijn geëtrectsd tdkens op
h€t mom€nt dat HEgff op de g-rekening worden gecrediteeÍd.
4. De kÍed'rettníefliÍE verkbaÍt in veíband met h€t vmsbande afsitand te doen wn
haar Í€cht op reÍekening, van paÍd of enig andeÍ ÍÊcht dat abBk m kunnen doen
Bn het ten behos/e lran de ontvdngeí gflstigde pandredrt.
5. Betafing€n bn lasE van de g-relef,ing, andere dan dre, bedeld in de beíeegreden
van deze o\€Í€ênkomí, en andeE dan terugstorungen als bedo€ld in punt 9, allen
slshts g€sólden m daartoe ootvdng€n schrifrelíke tffilemminq lran & onvdng€Í.
6. De r€ksinghordeÍ wíleent hieóí an de ontyangs wlmht tot imiÍE En de sldi
ydn de gFÍ€keninq alsm€de tot wíÍekêning van het aldus geiide mt al hebff hij nu oÍ
te sigs tijd En hem te wdeÍen M of al kÍjqm ter Ëke van de in punt 2
bedelde belasting en pí€mi6.
7. Oe mvangeí v€Íleent wlmacit aan de rekeninghouder ten laste ydn de g.rekeniÍE
b€dragtr ffi te mkm naaÍ d€ onwanq€r alsmede naar aÍÉeÍe g-rekeningÊn, mits
(bze stoÍting€n naaÍ afibre g-Íekmlngen be,trekking hebben op het !€Írióten van
rerl@mheden dmÍ ffi EÍ beschik*iÍE gs-telde wsknems in de in wn artikel 34,
vDfde lkt, vdn de lnvoÍdeÍingswet 1990 of op aanneming \6n wk in de zin Bn aÍtikel
35, viitue lid, En de InvordeíiÍrgswet 1990.
8. De Í€*siÍlghoudeÍ verpfint zich hieÍbij Fgenover de ontEng€í om ln gÊrrdl van
faiÍisseÍn€nt, aanvr"ag bt su.séarKe En betallng, aanvróag tot toepasslng %n de
sdtridsaneÍinqsÍeqdiÍÏ9 natuurlíke pemntr en in het dg€meen bij @sótrting \rdn zijn
b€laliÍEm uiteÍlijk biÍH drË dagÊn med€deling te d6 En de sbi En de
eÍeksiÍrg.
9. De ÍekeÍ$nghqideÍ splidtt zidl hieÍbij tegems de mvaÍqeÍ om in het gsal dat
op zijn g-Í€keíÍng Emf s andere g-r€kening s bedrag wtrdt gesbÍt dat geen
betekting heeft op aanneíning wn vrerk in de zin van d€ artikehn 35 en 35a rdn de
ImdeÍlngs|et 1990 of op het aan deÍds t€r besdikliÍE stellen van weÍknerE6 in de
zin rán artikel 34 En
de Invqdsingffit 1990, dit bedng trmiddellDk terug te stoÍten op de g-rÊkening van
de storter, opdat de mtydngs op dit bedrag jqlens de stoÍter zijn pandÍecht kan doen
qEldm. Indien dit laatste niet of niet ms mogelík is oÍdat de stoÍter inmiddels in staàt
van faillissmt is EÍtlaaÍd, en hem serncÊ vdn bebling is reÍhend dan rel ten
aÍpls €n lEm de sdluH$neÍingsÍegelirE Buudijke personeo van tcpassiÍg is,
t EÍplldrt de rekeningtlordeÍ dr om, in afryijking vdn de vtrig€ volzin, drt bedrag onder

'/€ínelding van de heÍkomst o/er te makfl aan de ontrdngtr.
f0. De íekêniÍEhoder verdiit zió hl€óij t€gwer de fityàngs om opdrilhten tot
betaliÍE En hste vdn de g-ÍekeniÍE slecfib op én aangifte of een bdastinganslag
betÍ€*king te (ben hebben.
11. De kÍ€dietinsElling veÍklaaÍt in verband met de in punt 9 omsdlrsren pllcht bt
tsuqstoíten op de daadrreÍ*diik terugstoÍtjngs Bint 4 o/eÍeenkomstb te nlbn
toepassen.
12. In de administrath wn de kredietinsbiliÍE woÍden bij bebling€n En gunsiê van de
g-Í€kming de gegevens vastselegd ruls dee op de desbetreÍfeÍde
betaling$pdÊóten zijn veímeld. HeEeffde geldt vooÍ de g€gevens die bij betaliÍEen
t€n laíe rran de g-rektring op de betalingsopdrachten zijn vermeld.
13. De kÍedi€Unsdllng al de onvdnger op en afzmdeíÍk tussen hen wtren te
kolm wij4 regelmtig op de hoogte houden ydn alle gegdens dle op de g-rekenlng
bebe**ing hebben, De rekenlnghouder verkhart zidl met deze gegwmsuitwissêlirE
akk@Íd.

Aldus overeengekonen en getekend

te op
i.

De rekeninghouder,

De onwangerr voor dezg
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