
Overwegende

verder te noemen de bedrijfsvereniging,

waarbij de rekeninghouder is aangesloten onder nummer

OA-:'85.300-8
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G-re ke nIng overeen komst

De financiele instelling verldaart van het in punt 2 bedoelde pandrecht te
hebben kennIS genomen en in verband daarmee ten a8nzu~n van de op de

g-rekenlng binneng~komon bedragen haar recht op compensatIe van pand of enIg
ander recht, dat afbreuk lOU kunnen doen aan het eerste pandrecht van de
bednjtsverenlging en de ontvanger niet te zullen gebrUiken, indien en voor zover

deze nu ot te 801gar tijd van de rekeninghouder nog emg bedrag te vorderen
hebben ot zullen verknlgen urt hoofde van de In punt 2 bedoelde vorderingen
8 OversctlflJvlOgen_ anders dan de terugstorting bedoeld In punt 7b. ten

laste van de g-rekenlng zullen slechts geschieden na daartoe ontvangen

sChnfteh,ke machtiging 'Jan de beorIjfsvereniging en de ontvanger.
b De bedrijfsvereniging en de ontvanger verlenen volmacht aan de

rek.entnghouder ten laste 'Jan de g-rekenlng bedragen over te maken naar de
bcdfflhverenlglng en de ontvanger atsmede naar andere g·rokeningen. mits dele

~tortlngen naar andere g-rekenlngen betreklong hebben op aanneming van wcrk
In de ZIO van artikel tbb. Vijfde lid. van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en
artikel 35, vijfde lid. van de Invordenngswet 1990

6 De rekeninghouder verleent hier bIl adn de bedrijfsvereniging en de
ontvanger zowel gezamenl11k als leder atzoncerllJk onherroepelijke volmacht er. de
bedffjfsverenlglng en de ontvanger verlenen hierbij elkaar volmacht over en w~er
tot Innmg 'Jan de saldi van de g-rekenlng alsmede tot verrekentng van het geïnde

met al hetgeen 111 nlJ of eniger tIJd 'Jan hem te vorderen hebben ot luiten k.nJgen
ter lake van de In punt 2 bedoelde premIe en beJastlng
8 Oe rekeninghouder 'Jerphcht Zich hierbil tegenover de bedrijfsvereniging

en de ontvanger In geval van faillissement. aanvraag van surséance van betaling
en In het algt.:meen biJ opsctlonlng van zijn betalingen- uiterlijk b."nen 3 dagen aan
de bedrIJfsverenIging en de ontvanger medecehng te zullen doen van het ~aldo van
de g-rekenlng

b De rckentnghouder verplicht Zich. wanneer van een g-rekenlng op ZI!n

g-rekenlng een bedrag wordt ge·ston dat geen betrekking heeft op aannem,ng van
werk In de Zin van artikel lDb. tweede lid, van de Coordlnatlewet Sociale

Verzekenng en éSrtlkel35. tweede hd. van de Invordenngswet 1990. tegenover de

bednJfsverenlging waarbij de startende g·rekenlnghouder IS aangesloten en de
ontvanger. dit bedrag onmiddellijk terug te storten op de g·rekenlng van de storter.
opdat de bedrijfsverenIging waarbij de storter IS aangesloten en de ontvanger. op
dit bedrdg hun pandrecht kunnen doen gelden.

c De hnanclele Instelling verklaan van de in punt 7b omschreven plicht tot
terugstorten te hebben kenmsgenomen en In verband daarmee ook ten aanllen

Vdn deze In punt 7b bedoelde bedragen haar recht op compensatie. van pano of

801g recht niet te zullen gebrUiken en aan een Ingevolge punt 7b gegeven opdracht

••••an de rekeninghouder tot terugstorting zonder meer gevolg te geven.

8. _In.de .admÎ":i~.tr.atJ~~an de ~nan.;:;~e_leInstelhng dlenen.bil ,.
•..- .:' -be1a1inGen ten'taste van de g-rekening de gegevens te worden vastgelegd loats

dele op de betalingsopdrachten door de rekeningnouder Zlln vermeld. Heueltdc

geldt voor gegevens die biJ betalingen op de g-rekenÎng op de r •

betalingsopdrachten zijn vermeld ~ -'~

,.;. .• ,#~ .. .o_t:!..~kenjn!l~o~~v~rz~ei9' i!.~D,~e.!lna~C!EHtfJns~e~l~g o_~~dê- , __ .
., bedrllfsverenlglng en de ontvanger op de tussen de laatste dne overeengekomen

wIjze regelmatig op de hoogte te houden van aUe gege'Jens die op de g-rekel1lng
betrekking hebben. ' "" ..

10 1 Ooze overeenkomst k.an eenzijdig. londer rechterliJK.e tussenkomst,
: daar één der partijen worden ópgczcgd
2 Indien de overeenkomst wordt opgezegd door de rekeninghouder. stctt dCle Cft:

bcdnlfsvercnlglOg en de ontvanger daarvan schrrftelijk op de hoogte
J IndIen de bank. de bedrijfsvereniging of de ontvanger opzegt. zal dele de

g-rekeOinghouder scnnttehlk. de reden van die opzeggIng meedelen
4 Opzegging door de bedrijfsvereniging of de ontvanger Kan plaatSVinden

a indien de rekeninghouder geen, of op onjuiste wllze gebrUIk maakt var. d~
g-rellenmQ.
b de rekeninghouder ge~n werk meer verncht 10 ondtHaannemlng;
c de rekt::inlnghouder geen werkgever meer IS In de Zin van artikel 3 van de
Coordlnatlewet Sociale Verzekenng. ot geen Inhoudingsplichtige meer IS 1/1 de Zin

van de Wet op de loonbelasting 1964; _ .
d met de rekeninghouder reeds een g-rekerilngoverecnkomst ~s gesloten, en de
rekenInghouder OIet aannemehjk maak'! dat meer dan éen g-rekenÎng voor lqn
bedrlltsvo~nng nOOdzakelijk IS;

I' de rekeninghouder faIlliet IS verklaard
5 Als vroegste datum 'Jan b~~lndlglng \fan de overeenkomst geldt
de datum waarop partijen kennis heboen kunnen nemen van de oPzt::gglOg

11 Een exemplaar van deze overeenkomst zal de financiete instelling
doen toekomen aan:

- de rekeninghouder:
- de federatie van BedrijhverenÎgÎngen. Postbus 83C1J.1005 CA Art'b"terdam:
- het Hoofd van de Centrale BetalingsadmmÎstratie. Postbus 9048.

7300 GK Apeldoorn,

<"x<"mplaarv09r de financid" in~rdlip~
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Den Lagen Gordt 10
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verder te noemen de fmanciele instelling.

Qe ondergeteke~iten

De rekminghoudd-" ': .. ',.'

Naam, adres. post~ode en woon- of vestigingsplaats

Frees~erhuur~'o.û.ênB~'V. "

VarseoereswE'(]"2 ;·~'~;:;::'.,·:3"
7731 Rt. OroIl1e.i

ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van

Koophandel en Fabrieken te

Zwoll e
onder nummer

5089:)
verder te noemen de rekeninghouder.

1

_ dat de rekeninghouder biJ de hnanCiele Instelling e~n rekenmg wenst te
openen. waarvan d~ saldi liln bestemd voor betalingen als b~doeld In ar::iI<.cI16b.
vijfde lid. van de Coordlnatlewet Sociale Vt:!rlekenng en 3rtskel35. vlJtdoi! lid. van de

InvorderIngswet 1990.
_ dat het, teneinde te bewerkstelligen dat de saldi van dIe rekening daadwerkelijk

lullen dienen tot vorenbedoelde betalingen. noodzakelijk is dat de saldi noch door
middel van compensatJe. noch door middel van beslag, noch anderszin~. lullen

kunnen word~n gebrUikt voor andere betallngen.dan varenDedoeid.
_ dat het In verband met het vorenstaande noodzakelijk is dat de saldi van die

rekening worden verpand aan de bedTlJfsverenlglng en de ontvanger gel(~menjilio;

2 De bedrijfivermiging

Naam, adres, postcode en vestigingsplaats

Sociaal Fo~d; BaU~ijYerheid

F'c:;;tbJS 637

1000EE A~STERD~~

3 De ontvanger. die bevgegd is met betrekking tot de invordering

van de door de rekeninghouder verschuldigde loonbelasting,

verder te noem,en de ontvanger, _ ,.., .. "

ûe rekeningh~~d~r' ~t~át al~inhOudingsplichti~j~ v~or' de

loonbelasting ingeschreven onder loonbelastingnummer

,~~'~.I~";"',~~:5~it~,:t:,'~;-,+,~~fL~;:':~w.,;;,~,;;,.". " ' :",',
i 4 D; blink

I Naam, adres, postcode en vestigingsplaats

i
i
I

Zijn overeengekomen als volgt: Aldus overeengekomen én getekend
Plaats

N

De rekeninghouder opent hierbij een geblokkeerde rekening tg-reKcnlng) bij de
finanCiële Instelling onder nummer

99.-1,:r: 10 ~'4-95
2 De rekeninghouder verklaart dat de saldi van de g.rokoning hierbij In

_eerste onderpand worden gegeven aan do bedriffsverenigtng en do ontvanger

gezamenlijk vodr hetgeen zijnu ofte eniger tijd van hem te vorderen hebben of

zullen krijgen ter zake van verschuldigde premie en voorschotpremie bedoeld In
arnkel1tib. v1jfde hd, van de Coördinabewet Sociale Verzekering. ter zake van
ve~chuldigde betasting. bedoeld in artikel 35. viJfde hd. van de In\lorderingsvvct

1990. en ter zake van ingevolge de volksverzekoongswenen verschuldigde premie.
een en ander voor lover verband houden~ met door hem aangenomen werken.

! waarop de g.rekening betrekkino heeft. met dien vttrstande dat de renttt die de

I financiéle inStelling over die saldi vergoedt op de gewone rekening van de
- rekeninghouder uiworden gecredltBerd ..

. 3 . - De jn Punt 2 bedoekte verpanding:zal Q88ctrtworden te Djn geêtfectuoerd
I' ,', 'telk8i\$ op hllt moment'dat bedragen op de g,rekening worden gecredneerd,

I '

()'({\ V\\~""-
De re,~~ningh~,u~

.',:;..'::~;l!.~ffPJd ,. r"HU~' ~p~

Datum

b-q3


