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Doorkiesnummer

Betreft : Verklaring betalingsgedrag loonheffingen

(088) 154 90 00

Datum
28 augustus 2019

Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van uw verzoek tot automatische toekenning verklaring
betalingsgedrag, verklaar ik hierbij dat Installatiebedrijf D.W. Wassink B'V',
Snel liusstraat 1 1, 7 LO2 ED Wi nterswij k, BSN/Sofi n um mer 0085.47 .269, al le

aangegeven loonheffingen over de verstreken tijdvakken tot 28 augustus 2019
heeft betaald.
Bij deze verklaring zijn de volgende punten van belang
Deze verklaring heeft alleen betrekking op gegevens zoals deze op 28 augustus

2019 bij de Belastingdienst/Kantoor Arnhem Doetinchem bekend zijn.
De Belastingdienst is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die
voortvloeien uit het gebruik van deze verklaring.
Deze verklaring vrijwaart de aannemer niet van zijn aansprakelijkheid op grond
van artikel 35 van de Invorderingswet 1990 voor de betaling van de
loonheffingen van Installatiebedrijf D.W. Wassink B.V.. De aannemer is alleen
gevrijwaard van aansprakelijkheid tot het bedrag dat hij in verband met het
aangenomen werk op uw g-rekening heeft gestort.

Hoogachtend
namens de ontvanger
J

J.J.M. Verbruggen

e

Kenmerk
ez - 0085.47.269
Bêhendeld door
LJ.M. Verbruggen
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Rechtspersoon
RSI N

008547269

Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zeteI

Besloten Vennootschap

lnstallatiebedrijf D.W. Wassin k B.V.
Winterswijk

Eerste insch rijving handelsregister
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste

26-O5-7988
25 -0 5-1988

23-72-2002

statutenwijziging
Geplaatst kapitaal

EUR

Gestort kapitaaI

EUR

Deponering jaarstuk

De

18.200,00
18.200,00

jaarrekening over boekjaar 2077 is gedeponeerd op 79-O7-2078

Onderneming
Handelsnaam

Startdatum ondern

Wassink lnstaItatie
em

02-o7-7973

ing

Activiteiten

SBI-code: 43222 - lnstallatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur
SBI-code: 43221. - Loodgieters- en fitterswerk; insta[latie van sanitair
70

Werkzame personen

Hoofdvestiging
000077 404096
Wassink lnstallatie
Am bachtsstraat 30, 7 702DW Winterswijk
Postbus 322, 7 1,00AH Winterswij k

Vestigingsn um mer

Handelsnaam
Bezoekadres
Postadres

Telefoonnummer

0543577925
0543572393

Faxnummer
E-mailadres
Datum vestiging
Deze rechtspeÍsoon

winterswij k@wassin k.nl

02-o7-7973

drilft

de

25-0 5-1988

vestiging sinds

Activiteiten

SBI-code: 43222 - lnstattatie van verwaÍmings- en Iuchtbehandelingsapparatuur
SB|-code: 43227 - Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair
A. De uitoefening van het centrale veruarmingsbedrijf, kasverwarminsen luchtverwarm ingsbed rijf, de aanleg van ventilatie-, luchtbeh andetin g-,
en aiconditioningsinstallaties, de uitoefening van loodgieters-, gas- en
waterfittersbedrijf, de aanlegvan sanitaire inrichtingen en de uit- oefeningvan
een electrotechnisch instattateurs -en reparateursbedrijf. B. Het oprichten van,
deelnemen in, voeren van het bestuur over en het geheel ofgedeettetijk financieren
van andere ondernemingen; C. Het verrichten van a[ hetgeen terverwezenlijkingvan
de hierboven vermelde doeleinden bevorderlijk kan zijn; atles in de ruimste zin

Werkzame personen

50

ó
o
Waarmerk
KvK

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in
het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie
hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaat te
gebruiken zodat de integriteitvan het document gewaarborgd en de ondertekeningverifieerbaar blijft.
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Enig aandeelhouder
Bezoekadres

Ambacht lnstallatie Holding B.V.
Am bachtsstraat 30, 7 7O2DW Winterswijk

lngeschreven onder KvK-nummer
Enig aandeelhouder sedert

09777873
02-01-2008

Naam

Bestuurders
Naam

Bezoekadres
lngeschreven onder KvK-nummer
Datum in functie
Bevoegdheid
Naam

Geboortedatum en -ptaats
Datum in functie
Bevoegd heid
Naam

Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Bevoegd heid

Ambacht lnstallatie Hotding B.V.
Am bachtsstraat 30, 7 702DW Winterswijk

09777873
02-01-2008
Alleen /zelfstandig bevoegd

Wassink, Derk Jan Hendrik
7 4-08-797 8, Winterswii k
02-01-2008 (datum registratie: 37-05-2013)

Atleen/zelfstandig bevoegd
Coumans - Wassink, Anne-Marieke
06 -0 5 -7 97 7, Winterswi j k

02-01-2008 (datum registratie:
Alleen/zelfstandig bevoegd

3

1-05-201 3)

Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot vestigingen beperkte
bevoegdheid hebben; deze worden alsdan vermeld op het uittrekselvan de
betreffend e vestiging(en).

Vestiging(en)
Vestigingsnummer

000077404029

Handelsnaam
Bezoekadres

Wassink lnstatlatie
Fabriekstraat 39 03, 7005AP Doetinchem

Uittreksel is vervaardigd op 09-01-2019 om 09.05 uur.
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Waarmerk
KvK

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in
het Handelsregister. ln Adobe kunt u de handtekening 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 integÍiteitvan het document gewaarborgd en de ondertekeningverifieerbaar bLijft.
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Belastingdíenst

Landelijk instituut sociale

G-rekeningoveÍeenkomst

venekeringen (Lisv)

cxemplaar voor dc rckcninghoudcr

Volgnmner

i!

De ondergetekenden

I

Da reheninghot&r

Naam, adres, postcode en woon- of vestigingsplaats

'Instat

latiitàiirij f h'Ë,'lf+áàiÍtt Bifi

OobttÏl=;97,6rt .80'
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ingëschrevon ln het Handelsregister bii de Kamgr vap
Kosphandel En Fabrleken te
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'á.r*ltgq,
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onder nummgr

6

0s046{24'
verdertg noÉmsn do rekoninghouder.

2 I{* Lin, in de* utrttgenwoowtigd

door

&

Uinocringrirstclling

Naam, adrgs, poctcode en vestigingsplaats va-n de

llederlUd B;tl,

Forthus

8X0,0

1065:c[ dftïEnllÀlt
waarbij de rekeninghouder ls aangesloten onder nummar

ott-tor,,tou,''oor-q,

g

Dê ontuangln die bevoegd is met betrskking tot dE ínvordsring
van dE door de rekenlnghouder vorochuldigde loonbelaeting,

3

verderts noCmen d€ ontvangsr.
De rekenlnghoucjer staat als lnhoudingeplíchrtige voor de

0

Íoonbdla*ing Íngeschreven onder loonbelastingnumm€r
_tq,6.i, {1.'?l?,10t

l0

4 Dc baxh
NaEm, adres, postcode en vestigingsplaats

nábobaÍïk

ló4Ë51

Ds finEncigle installing vsrklsart vaI het ln punt 2 bsdooldo pandrscht ts hebben
kgnnlo genomsn sn ln voÈand daarmeeten saEion van d€ op de g-rekening
binnengekoÍnen bsdrag€n h€ar Fchtop conrpensade van pand ofenig ander
recht, dot rfbreuk zou kunnen doen srtn hsl eêNto pandrÊclrtvan hst Liw sn de
ontvanger niat te zullen gebruikEn, hdien en Yoor zover deze nu ofte eniger tíid
van dê rêk€ninghoudor nog enlg bedrsgte vordercn hebben otzullen vêrtrligen uit
hooÍdB v6n de in purt2 bedoelda vordering€n.
a OvorschrMngen anders dan de terugstoning b8dosld in punt 7b, t€n l8íe van
de g-rek€nlng zull8n slechts gsschieden na da8Ítoê ont/sngen schrifteliike
maclÍiging vàn hstLis ên de oÍrtuEngor,
b Hst Uêv €n ds ontvangerwrlenen wlmacm 8an ds r€k€ninghoudertsn laste
van de g-rakenlng bodragon ovorte nraken naar het Lis en de onvangar rlsmsde
naêr anderg g-rakeningen, mits deze stortingen na8Í andsrê g-rsk€ningsn
betsokkinq h6bbsn op adnnèming van wBrk in ds dn von 6Ítik6l l8b, viÍd6 lid, vdn
da Coordlnatiewet Soclal€ Venokoring en ardkêl 35,viiÍde lid, v6n d€

lnvoÍd6Ílngswet lgSL
Ds r€kènln0houdsrvaÍleenthigrbï aan hBtLlsv en ds ontvangeÍ zowel
gezámonlijk als lsdor aízonderlllk onhermp€lijka t olmlchton hêt LlEv €n de
onh/sngêr vgrl€nan hisrbii 6lk0arvolma0ht oyot sn wEèÍ tot lnnlng van de ssldl
van de g-rekening alsmsdê totwnokening v!n hot g€Inde mst al hetg€on 21, nu oí
ËnigóÍ tiid van hêm tÊ vordoron hebbàn otarllàn kriigon ter z6k6 van d€ in punt 2
bÊdooldg pr€mls €n belasting.
De rBkeninghouder varFlicht {6h hloÈï tagênovêr het Usv on d€ ontvángsr ln
geval van ÍallllssbmêÍrl aanwaag vàh surs6ance von b€tsllng ên ln hot algemê6n
bli opÉchorting v€n ziin botalingrn uheÍlirk tinnon 3 dÊg€n aa0 h€t Lisv €n dê
onvrngor modedeling te rullcn doon van bet.aldo von d! g-Íókoning.
b D€ rcksninghouderverplicht zlch, wanneBr wn €an g-Íaksnlng op zi,n grekánlng 6€n bedrÊg mrdt gestort drtoeon bsaakking heeftop aannemlng van
work ln do zln vàn aÍtiksl t0b, twesde lld.v€n do Coórdinrd€wst Soclal€
Ven€k€rlng 6n rrtikel 35,n^/eede lld, van dÊ lnvorderlngÈw€t 1gS, taganovsr hat
Llrv an dê ontvàng€r, dlt bêdrag onmiddsllukteÍug tr stoÍtrn op d. g-r.keníng vrn
de dortêr, opdst hst usv ên dè ontvàng3r. op dh bedrÊg'hun pandrecht kannen
doen gelden,
o Ds Ílnanolál€ ln.t6lllng vrrklaàrt vin de in punt 7b omÉchÍêvÉn pllcht tot
terugstonan tt hsbbon kênnkgonomrn ên in vÈrband dEarmg€ ook tsn ranzl€n
vàn datÊ ln punt 7b bedoalde bedragon hacr rocht op componratl6, v!í1 pand oÍ
onlg Íaoht nlett. rullsn ggbrulksn en aan sèn lngevolgo punt 7b gsgrvon opdtaoht
ván do ràkenlnghoudsrtotterugstardng zond6r m6órgovolg to g6v6n,
ln d€ ldmlnlrtntlË vsn do finlncl€lo insÉlllnt dianen blj bstsllngrn irn lsrts vln
do g.r€kÊnlng de g.g.vonr ti worden veltgel.gd zoalt dezs op d.
b!t0llngÉopdr!chtsn doo.de rekeninlhouderdln vermeld, HcE.ffde ggldtvoor
gsgovenr dl. blj betrlingèn op do g-r0kcnhg op de bstÊllngsopdr!chten dln
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Pqst[uB 52
7100 itiA: t[flïEs.$flttK
verder t€ noem6n de financiële instelling.

0

vrrmold.
0ê rck€nlnghoudcr voÍro€lc rrn dÊ llnanolglè lnlt€lllng om het U8v on d!
ontvàngsr op d€ tuseon do hàtrtÈ ddè ovorêenC€komon wiire reg€lmrdg op dr
hoogta t€ houdsn vtn alle gsgevsn$ dlo op dè g.rokenlng bstr€kklng hobb€n,
t oer. ov.ro.nkomst krn .snrïdlg, mndsr rchterl[ko tq.!.nkomrl door áón d€r
plrtllrn worden opgerrgd.
2 lndl6n dà ovarrrnkomst wordt opgezaed door d6 r€ksnlnehoudeÍ, rtsh d€ze hst
Usv .n d. ontvrngcr drervan aëhrlftallrk op dË hooote,
8 lndlBn dÊ bank, hot Usv otdÊ ontungeropregtzàl d€z€ de g.rekenlnghouder
schrlftoll,kd€ rod6n van dlê oprègglng notdolen,
il 0progglng door hot lJrv oÍ do ontvlnear kon plrrtrvlndËn :
4 lndlgn d€ rak€nlnghoudoÍ gèan oÍ op onlul8to wUzè gobÍulk maaKvrn de grokcnlne;
, dË rÊkênlnlhoud.r g€sn work ms6r vèrrlclt ln ond€t!snngmlngi
, de rlkonlnghoudor goËn werkCsvor moor ls ln dê rln vln lrtlk!Í 3 vrn dê
Co0rdlnetlrwet Soclals Verr.korlng, oÍ gEsn lnhoudlngrplichtige maer lr ln de zin
vrn ds Wet op dÊ loonbelrsdng t904,.
mËt d6 r€kènlnghoudor rccdg èBn C-rskenlnooverosnkomdtla ge6lston, an d9
rokonlnghoudgr nlgt rannem.lllk m.aKdatmeor dan óán !-ÍEkgnlng voor íln
b.drllfêvosrlng noodzakelilk ls;
a de rsksnlnghouder failliet ic verklaard'
! Ab vÍosgstÉ d.tum van bsèlndl!lno van de ovsr€ênkomst goldt
do dËtum waàrop párt[èn k nnls h€btian kunnen nemsn van de opreggíng.

/

Overwegende
- drt

de r€kênlnghouder bli de Íinanol6lè ln$olllng oÉn r6konlflg wsnsrta
opon€n, wáawán dê ealdl zlln bcrtemd voor b€trllngcn €l! bedoald ln ardksl lgb,
vljfdc lld, van de CoËrdinstiêwêt Soclale Venrkerlng €n artlkel 46, vlÍds ll4 vln do
lnvoÍdoríngswêt lg90;
- dst h6t t€n€indo tB b€wÉrkrtelllg€n d6t d6 saldi vÊn dlo r€kening daadworkeliik
zullsn dlgnsn totvoÍsnbsdosld€ bst€llngén, noodzakallk b dot d6 l!ldl noch dmr
midd€l van compèns8ti€, noch door midd€l vsn beslà9, noch afideÍttlnt,zullotr
kunn6n word6n gobrulkt voor andÊre bstrlingsn dán vot€nbed06ld;
- dat hstln vêrbsnd mol het vorenst€ands noodzÊkelilk lc drt de saldi von dlo
r6k€ning worden vèrprnd èan hstLisv €n de ontvènq6Í g€zam6nlllk.
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Aldu; overeengekomen en getekend
Plaats

Ziin overeengèkomen als volgt:
DerekeninghouderopÊnthlerbiieèng6blokk€srdsÍsk€nlng

Datum

t^)

lg-rekeninglbljds
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s Íêksnins h.rbrj n
sorsts ondsrpand wordan gsgsv€n aan het Llsv en d€ ontuonger gezamenliikvoor
hstgssn zij nu oÍ tê sniqsÍ did v€n hem te vordeÍèn hebben of allên krÍgsn tsÍ
zake van wrschuldigde premle en voorschotpremie bedoeld ln artiksl t6b, vijÍd6
lid, van de Coórdinoti€wstSociale V€uokering, t€r zake van vsrschuldlgde
belasting,bedoeldlnaniksl35,viitdslid,vsndelnvordsringswêtlgqt
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word€n gecrsditeeÍd.
De in punt2 bedoelds verpanding, zsl gêachtwordsn te ziin geëffactuê6Íd

zal
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s

entsÍzak€

van ingevolge de volksvênêksringslrrsttgn verschuldigde prêmle, een en ander
voor zo\rgr vsrband houdend met dooÍ hsm agngenomen wêrken, $raSrop d9 grsksnlng betÍskklng hgeft mst dien verstande dat do rsnts die ds ffnanci6ls
inst€lliÍlg oveÍ die ealdi veÍgo€dt op ds gowone rêkening v.n de r€ksninghouder
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