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Exempi ar voor de rekeninghouder
2. De rekeninghouder verldaart dat de saldi van de g-rekenlng hierbij In eerste
onderpand worden gegeven aan de ontvanger voor hetgeen hij nu & te eniger tijd van
hem te vorderen heeft of zal krijgen Ier zake van de verschuldigde belasting, bedoeld in
de artikelen 34, eerste en derde lid, 35, eerste en vijftle lid, of 35a, eerste lid, van de
Invorderingswet 1990 en premies voor de sodale verzekeringen, een en ander voorzover
verband houdende met door hem aan derden ter beschliddng gestelde werlo1emers
waarvoor hij ingevolge de Wet op de loonbelasting 1964 als lnhoudingspllchtlge en in
verband waarmee hij, voor~r toepasselijk, voor de Wet op de omzetbelasting 1968 als
ondernemer wordt aangemerkt enlof waarvoor hij als werkgever In de zin van de Wet
financIerIng vodale verzekeringen wordt aangemerkt ondersdieldenlijk met door hem
aangenomen werk, waamp de g-rekenlng betrelddng heeft, een en ander met dien
verstande dat de rente dle de kredletinstalling over dle saldi vergoedt op een andere
rekening van de rekeninghouder zal worden gecreditesrd.
3. De In punt 2 bedoelde verpanding zal geacht worden te zijn geélfectueerd telkens op
het moment dat bedragen op de g-releming worden gecredlteerd.
4. De kredletinstalllng verldaart In verband met het vorenstaande afstand te doen van
haar recht op vendtenlng, van pand of enig ander rer±rt dat afbreuk zou kunnen doen
aan het ten behoeve van de ontvanger gevestigde pandrecht.
5. Betalingen ten laste van de 9-rekening, andere dan dle, bedoeld in de beweegreden
van deze overeenkomst; en andere dan terugstortingen als bedoeld in punt 9, zullen
slechts geschIeden na daartoe ontvangen schriftelijke toestemming van de ontvanger.
6. De rekeninghouder verleent hierbij aan de ontvanger volmacht tot inning van de saldi
van de g-rekenlng alsmede tot verrelcening van het aldus geïnde met al hetgeen hij nu of
te enlger tijd van hem te vorderen heeft of zal krijgen ter zake van de In punt 2
bedoelde belasting
en premies.
7. De ontvanger verleent volmacht aan de rekeninghouder ton laste van de g-rekening
bedragen over te maken naar de ontvanger alsmede naar andere g-rekeningen, mits
deze stortingen naer andere g-relrenlngen betrelddng hebben op het verrichten van
werlrzaamheden door een ter besdrllddng gestelde werlrnemer in de zin van artikel 34,
vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 of op aannernlng van werk In de zIn van artikel
35, vijftle lid, van de Invorderlngswet 1990.
8. De rekeninghouder verplicht zich hierbij tegenover de ontvanger om In geval van
Ibillissement, aanvraag tot surséance van betaling, aanvraag tot toepassing van de
schuldsanerlngsregeling natuurlijke personen en In het algemeen bij opschorting van zijn
betalingen uiterlijk binnen drie dagen mededeling te doen van de saldi van de
9-rekening.
9. De rekeninghouder verplicht zich hierbij tegenover de ontvanger om in het geval dat
op zijn g-rekening vanaf een andere g-rekenlng een bedrag wordt gestort dat geen
betrekkIng heeft op aanneming van werk in de zin van de artikelen 35 en 35a van de
Invorderingswet 1990 of op het aan derden ter beschikking stellen van werknemers In de
zin van artikel 34 van
de Invorderingswet 1990, dit bedrag onmiddellijk tenig te storten op de g-rekenlng van
de storter, opdat de ontvanger op dit bedrag jegens de storter zijn pandrecht kan doen
gelden. indien dit laatste niet of niet meer mogelijk Is omdat de storter Inmiddels In staat
van faililssement Is veridaard, aan hem surseance van betaling is verleend dan wel ton
aanzien van hem de schuidsanerlngsrageling natuurlijke personen van toepassing Is,
verplicht de rekeninghouder zich om, in afwijking van de vorige volzin, dIt bedrag onder
vermelding ven de herkomst over te maker aan da ontvanger.
10. De relcenlnghouder verplicht zich hierbij tegenover de ontvanger om opdrachten tot
betaling ten laste van de g-rekening slechts op één aangifte of één belastingaanslag
betreldclngte doen hebben.
11. De kredietinstelhing verldaart in verband met dein punt ~ omschreven plicht tot
tenigstorten op de daadwericeljk terugstortingen punt 4 overeenkomstig te zullen
toepassen.
12. In de admInistratie van de kredietinstelling worden bij betalingen ten gunste van de
g-rekening de gegevens vastgelegd zoals deze op de deststrtffsnde
betalingsopdrachten zijn vermeld. Hetzelitie geldt voor de gegevens dle bij betalingen
ton laste van de 9-rekening op
de betalingsopdrachten zijn vermeld.
13. De kredietinstelling zal de ontvanger op een afzonderlijk tussen hen overeen te
komen wijze regelmatig op de hoogte houden van alle gegevens dle op de g-rafcenlng
betrekldng hebben. De rekeninghouder verklaart zich met deze gegevensuitwisseling
akkoord.

Aldus overeengekomen en getekend

te op

De relcenin er,

De ontvanger, voor deze,

Zijn overeengekomen als volgt De kredietinstelling,

1. De rekeninghouder opent hierbij een geblokiceerde rekening (g-rekening) bij de
kredietinstelling onder nummer

99.10.52.196 aéa exanpiaarvea as zal de bedwbaflng doen toekomen sam
- de rekeehiohoadwo
- het Hoofd van de Centrale Admmnlalrasie, Postbus 904e, 7300 Gk Apeldoom.

De ondergetekenden
Naam

Zaagmaatschappij B.V.

adres, postcode en Woon- of vestigingsplaats

Woerdensestraat 7

6628 KA AITFORST
ingeschreven In het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te

UTRECHT
onder nummer

11069152
verder te noemende rekeninghouder;
de ontvanger der rlJksbelastlngen, verder te noemen de ontvanger;

Naam kredietlnsteiilng

RA$öSANK~
adres, postcode en vestigIngsplaats

tn’Keeâ1~flweg 58

66511(11 DRUTEN

verder te noemen de kredletlnsteiiing

Overwegende
- dat de rekeninghouder Inhoudingsplichtige le in de zin van da Wet op de
loonbelasting 1964 en als zodanig bij de ontvanger bekend staat onder nummer

8179.75.639 102
dan wel op de rekeninghouder artikel 2, eerste lid, onderdelen a, d en f, en tweede
lid, van de Uitvoerlngsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheld
2004 van toepassing le;

- dat de rekeninghouder, dle zijn bedrijf uitsluitend of nagenoeg uitsluitend maakt
van het tegen vergoeding ultienen van personeel, voor de heffing van
omzetbelasting bij de ontvanger bekend staat onder nummer

N.V.T.

- dat de rekeninghouder bij de krerlietinstelllng een rekening wenst te openen,
waarvan de saldi, behoudens dein punt 5 van deze overeenkomst voorziene
uitzondering, uitsluitend bestemd zijn voor betalingen als bedoeld in de artikelen 34,
derde lid, en 35, vijfde lid, van de Invorderlngswet 1990;

- dat het; tenelnde te bewerkstelligen dat de saldi van dle rekening daadwerkelijk
zullen dienen tot vorenbedoelde betalingen, noodzakelijk is dat de saldi noch door
middel van verrekening, noch door middel van beslag, noch anderszins, zullen
kunnen worden gebruikt voor andere betalingen dan vorenbedoeld;

- dat hot in verband met hot vorenstaande noodzakelijk le dat de saldi van dle
rekening worden verpand aan de ontvanger.
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Uittreksel Handelsregister
Kamer van Koophandel®

KvK-nummer 11069152

Pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon
RSIN 817975639
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Zaagmaatschappij B.V.
Statutaire zetel Altforst
Eerste inschrijving 
handelsregister

15-05-2007

Datum akte van oprichting 14-05-2007
Geplaatst kapitaal EUR 18.000,00
Gestort kapitaal EUR 18.000,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2020 is gedeponeerd op 17-11-2021.

Onderneming
Handelsnamen ZAAGMIJ

ABX
Asfalt Beton Xpert

Startdatum onderneming 01-01-2002
Activiteiten SBI-code: 43999 - Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
Werkzame personen 6

Vestiging
Vestigingsnummer 000020390742
Handelsnamen ZAAGMIJ

ABX
Asfalt Beton Xpert

Bezoekadres Woerdsestraat 7, 6628KA Altforst
Telefoonnummer 0487541665
Faxnummer 0487542433
Internetadres www.zaagmij.nl
E-mailadres info@zaagmij.nl
Datum vestiging 01-01-2002
Deze rechtspersoon drijft de 
vestiging sinds

14-05-2007

Activiteiten SBI-code: 43999 - Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel bovenin het scherm controleren. Meer 
informatie hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal 
te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de elektronische zegel verifieerbaar blijft.
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A: het uitoefenen van een bedrijf in asfaltza- gen, betonzagen en betonboren en het 
drijven van een groothandel in diamant- en hardmetaal gereedschappen, boren, zagen 
en machines; B: het keuren volgens: - Nederlandse Industrie Norm (NEN) 3140 van 
elektrische machines en installaties; - NEN 2718 van rolsteigers, opgebouwd uit ge- 
prefabriceerde onderdelen; - NEN 2484 van draagbaar klimmateriaal

Werkzame personen 6

Enig aandeelhouder
Naam ZM Holding B.V.
Bezoekadres Woerdsestraat 7, 6628KA Altforst
Ingeschreven onder KvK-
nummer

11055046

Enig aandeelhouder sedert 14-05-2007

Bestuurder
Naam ZM Holding B.V.
Bezoekadres Woerdsestraat 7, 6628KA Altforst
Ingeschreven onder KvK-
nummer

11055046

Datum in functie 14-05-2007
Titel Algemeen directeur
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 21-06-2022 om 10.40 uur.

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel bovenin het scherm controleren. Meer 
informatie hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal 
te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de elektronische zegel verifieerbaar blijft.
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Normec NCK B.V.   Velserweg 14   1942 LD  Beverwijk  

Certificaat 
 

VCA* 2017/6.0 

 
 

Hierbij verklaart Normec NCK B.V. dat het veiligheidsbeheerssysteem van: 
 

ZM Holding B.V. 
Woerdsestraat 7, 6628 KA  ALTFORST  KVK: 11055046 

 
                      Voldoet aan de eisen uit de VGM Checklist Aannemers (versie VCA* 2017/6.0) 

 
Het veiligheidsbeheerssysteem is van toepassing op: 

 

Zagen en boren van beton en asfalt. 
Nace code: F 43 

 

Werkmaatschappij(en) Activiteiten Nace-code 
Zaagmaatschappij B.V. h.o.d.n. 
ABX, ZAAGMIJ 
KvK 11069152 
 

Zagen van beton en asfalt. Boren van beton en asfalt. F 43 

   

  
  

Initieel gecertificeerd sinds Datum verstrekking: Geldig tot en met: 
11 augustus 2022 11 augustus 2022 16 augustus 2025 

   
   

Certificaatnummer: Getekend te Beverwijk  
NCK.2022.087.VCA.H063 

 

 

 
 


