
Belastingdienst

Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen

VINK SYSTEMEN B.V.
NIJVERHEIDSTRAAT 1
2222 AV KATWIJK ZH

Centrale
administratieve
processen

ll' ll' ll' l'l
Postbus 100
6400 AC Heerlen

www.belastingdienst.nl

Telefoonnummer
0800 - 0543

Datum

22 augustus 2022

Kenmerk
NAS292

Betreft: Verklaring betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid

Geachte heer/mevrouw,

U heeft verzocht om (automatische) toezending van een verklaring
Betalingsgedrag. Hierbij verklaar ik dat VINK SYSTEMEN B.V., alle volgens aangifte
verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting en eventueel nageheven
loonheffingen en omzetbelasting over de verstreken tijdvakken tot 15 augustus
2022 heeft betaald, dan wel dat zij voor de betaling hiervan zekerheid heeft
verstrekt.

Wat bij deze verklaring van belang is
Bij deze verklaring zijn de volgende punten van belang:

- Deze verklaring heeft alleen betrekking op gegevens zoals deze op 15 augustus
2022 bij de Belastingdienst bekend zijn.

- De Belastingdienst is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die
voortvloeien uit het gebruik van deze verklaring.

- De inlener of doorlener die op grond van artikel 34 van de Invorderingswet 1990
aansprakelijk is voor de betaling van de loonheffingen en/of omzetbelasting van
VINK SYSTEMEN B.V., wordt door deze verklaring niet gevrijwaard van zijn
aansprakelijkheid.

Hebt u vragen?
Belt u dan de BelastingTelefoon: 0800 - 0543 en vanuit het buitenland
+31 555 385 385. Wij helpen u graag verder.

Hoogachtend,

de ontvanger
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Geachte heer/mevrouw,

U heeft verzocht om (automatische) toezending van een verklaring
Betalingsgedrag. Hierbij verklaar ik dat VINK SYSTEMEN B.V., alle aangegeven
loonheffingen over de verstreken tijdvakken tot 15 augustus 2022 heeft betaald.

Wat bij deze verklaring van belang is
Bij deze verklaring zijn de volgende punten van belang:

Deze verklaring heeft alleen betrekking op gegevens zoals deze op 15
augustus 2022 bij de Belastingdienst bekend zijn.
De Belastingdienst is niet aans rakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die
voortvloeien uit het gebruik van deze verklaring.
De aannemer of onderaannemer die op grond van artikel 35 van de
Invorderingswet 1990 aansprakelijk is voor de betaling van de loonheffingen
van VINK SYSTEMEN B.V., wordt door deze verklaring niet gevrijwaard van zijn
aans rakelijkheid.

Hebt u vragen?
Belt u dan de BelastingTelefoon: 0800 - 0543 en vanuit het buitenland +31 555
385 385. Wij helpen u graag verder.

Hoogachtend,

de ontvanger

Paginanummer 1 van 1



KVK
Uittreksel Handelsregister

Kamer van Koophandel®

KvK-nummer 28051042

Pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon

RSIN
Rechtsvorm

Statutaire naam

Statutaire zetel
Eerste inschrijving
handelsregister

007938214
Besloten Vennootschap

Vink Systemen B.V.

Noordwijk
10-01-1990

Datum akte van oprichting
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk

22-12-1989

EUR 18.151,21
EUR 18.151,21
De jaarrekening over boekjaar 2020 is gedeponeerd op 18-05-2021.

Onderneming

Handelsnaam

Startdatum onderneming
Activiteiten
Werkzame personen

Vink Systemen B.V.
05-1925
SBI-code: 33221 - Installatie van machines voor algemeen gebruik (geen gereedschap)
37

Vestiging
Vestigingsnummer

Handelsnaam

Bezoekadres

Postadres

Telefoonnummer

Faxnummer

Internetadres

E-mailadres

000017732689
Vink Systemen B.V.

Nijverheidstraat 1,2222AV Katwijk
Postbus 3119,2220CC Katwijk
0714098300
0714098450
www.vinksystemen.nl

info@vinksystemen.nl

Datum vestiging 05-1925
Deze rechtspersoon drijft de 01 -01 -1990
vestiging sinds
Activiteiten

Werkzame personen

SBI-code: 33221 - Installatie van machines voor algemeen gebruik (geen gereedschap)
Het aannemen, begeleiden en uitvoeren van luchttechnische projecten en het leveren

en/of monteren van luchtkanalen, appendages en constructiewerken.
37

Enig aandeelhouder

Naam

Bezoekadres

Vink Systemen Beheer B.V.

Nijverheidstraat 1,2222AV Katwijk

WAARMERK
KAMER VAN KOOPHANDEL

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  indt u op www. vk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal
te gebruiken zodat de integriteit  an het document gewaarborgd en de elektronische ze el verifieerbaar blijft.
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Ingeschreven onder KvK-

nummer

59091029

Enig aandeelhouder sedert 29-10-2013 (datum registratie: 30-10-2013)

Bestuurders

Naam

Bezoekadres

Ingeschreven onder KvK-

nummer

Vink Systemen Beheer B.V.

Nijverheidstraat 1,2222AV Katwijk
59091029

Datum in functie

Bevoegdheid
29-10-2013 (datum registratie: 30-10-2013)
Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam

Geboortedatum

Datum in functie

Titel
Bevoegdheid

Alberts, Peter Garry Alexander
14-05-1970

08-12-2020 (datum registratie: 09-12-2020)
Directeur

Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 11-04-2022 om 09.47 uur.

WAARMERK
KAMER VAN KOOPHANDEL

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 hierovervindt u op www.kvk.nl/egd.De Kamer van Koophandel ad iseert dit uittreksel alleen digitaal
te gebruiken zodat de integriteit van het docu ent gewaarborgd en de elektronische zegel verifieerbaar blijft.
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verder te noemen  e financiële instelling

Overwegende

dat de rekeninghouder bij de financiële instelling een
waarvan de sald zijn bestemd voor betalingen als bedcjel
de Coördinatiewct Sociale Verzekering en arti el 35, vl
1990;
• dab het,  eneinde te bewerkstelligen dat de saldi van c
ienen tot vorenbedoelde betalingen, noodzakeiijk is d;

co pensatie, noch door middel van beslag, noch ander z
gebruikt voor and re betalingen dan vorenbedoeld;
•dat het In verband met het vorenstaande noodzakeiijk
worden verpand aan he  Uitvoeringsinstituut en deont

Zijn ove eenge omen als vol t:

Do rekeninghouder opent hierbij een geblokkeerde re  ming (g-rekenlng) bij do
financiële instelling onder nummer

te Kam r van

r nge  verder te
c e rekeninghouder is

<i ig tot de
dpr verschuldigde

tj nger.
,s olichtige voor de
telastingnummer

ajs

i skaning wenst  e openen,
IcJ In artikel 16b, vijfde li ,  an

'ijj de lid, van de Invor eringsv/e 

ie rekening daadwerkelijk zullen
t de saldi noch door middel van

ins, zullen kunnen worden

is dat de sal i van die re ening
¦arjger gezamenlijk.

De fë è'nlnghou er verklaart  at de sal i van  e g-rek<
worden gegeven aan het Uitvoeringsinstituut en de on
hetgeen zij nu of  e eniger ti   van he   e vorderen hi
van
verschuldigde premie en voorschotpremle bedoel  in a
CoördlnatieWet Sociale Verzekering, ter zake van versi
artikel 35,  ijfde lid, van de Invorderihgswet 1990, en
volksveréekerinyswetten verschul igde premie, een en
houdend met  oor hem aangenomen  erken, waarop

et dien verstande dat de rente die de financiële insti
de  ewone rekening van  e rek ninghouder zal wordei
De In punt 2 bedoèlda verpan ing, zal geacht worden
het moment dat be ragen op de g-rekening  or en g
De financiële Instelling verklaart van het in punt 2 bed
ennis  enomen en in verban  daarmee ten aanzien v

binnengekomen bedragen Siaar recht op compensatie
afbreuk zou kunnen  oen aan het eerste pandrecht va
ontvanger niet -:e zullen gebruiken. Indien e   oor zov
de rekeninghouder nog enig bedrag te  orderen hebb«
van  e In punt 2 bedoel e vorderingen,
a Overs hrijvingen, anders dan de tetugstorting bedodii
g-rekenlng zullen slec  s geschieden na daartoe ontva T

ntijig hierbij in eerste onderpand
apger gezamenlij  voor

bb|en of zullen krijgen  er zake

libel 16b, vijfde lid, van de
ujjdig e belastin , bedoel  in
:etj zake van ingevolge de
an er voor zover verband

ri-rekening betrekking heeft,
idlilng over die sal i vergoe t op
•**1 g cre iteerd,

e  Ijn geëffectueerd tel ens op
< crediteerd.
>e( e pandrecht te  ebben
n de op de g-rekenlng
ai  pand of enig ander recht,  at
r het Uitvoeringsinsti uut en  e

fjleze nu of te eniger tijd  an
n of zullen verkri gen uit hoofde

in punt 71), ten laste van de
in schrlfteiijke machtiging van

<$i -rekeningovereenkomst
\lo!gno 204545
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Ije: Uitvoeringsinstituut en de ontvanger.
Ij -iet Uit oeringsinstituut en  e ontvan er verlenen volmacht aan de reke inghouder
te) laste van  e g-r kenlng bedragen over te maken naar het Uitvoeringsinstituut en
uc ontvanger als ede naar an ere g-re enlngen, mits deze s ortinge  naar andere g-
(ejcenlnöen betrekking hebben op aanneming van wer  In  e zin van artikel 16b, vijfde
bd' van de Coürdinatlewet Sociale Vercekerlng en artikel 35, vijf e lid, van de
ijnvor eringswet 1990.
i e rekeninghouder verleent hierbij aan het Uit oeringsinsti uut en de ontvanger zo el
/jezamenlijk als ie er afzonderlijk on erroepelij e volmac t en het Ui voeringsinstituut
i n de ontvanger ve lenen hierbij elkaar vol acht o er en v/eer tot Inning van de saldi
an de g-rekening alsmede to  verre ening van liet geïnde me  al he geen zij nu of

er iger tij   ar hem te vorderen hebben of zullen krijgen ter zake van  e in punt 2
doelde premie en belasting.

k De re eninghouder verplicht zich  ierbi  tegenover he  Uitvoeringsinstituut en de
bi tvanger In geval  an faillissement, aanvraag van surseance van betaling en In het
al jemeen bij opsc orting van zijn betalingen ulteriljk binnen 3 dagen aan het
ji .voeringslnstltuut en de ontvanger mededeling te zullen doen van het saldo van de
h-re ening.
[b De rekeninghouder verplicht zic , wanneer van een g-rekenlng op zijn g-rekenlng
j  n bedrag word  ges ort  at geen betrekking heef  op aanneming van werk in de zin
Un artikel 16b, tweede li , vnn de Coördlnatiewet Sociale Verzekering en artikel 35,
tvke e lid, van de Invorderingsw t 1990, tegenover he  Uitv eringsinstituut en de
orjtvanger,  ll bedrag onmi  ellijk terug te storten op de g-rekening  an de stoi er,
jppdat het Ui voeringsinstituut e   e ontvanger, op dit be rag hun pandrecht kunnen
doen gel en.
¦ joe financiële instelling  er laart van de in punt 7b o schreven plich  to 

10

IIII M.W ' . V  I r\!U CJ l L VU], VI  1*1 / W  HJaUl 11L., tl lltt.
terugstorten te hebben  ennisgenomen en in verban  daarmee ook ten aanzien van
p ze in punt  b bedoel e be ragen haar recht op co pensatie, van pand of enig rec t
Wet te zuilen gebruiken en aan een Ingevolge punt 7b gegeven opdracht van de

keninghoudsr tot terugs orting zo der meer gevolg te geven,
ih de a  inistratie van de financiële instelling  ienen bij betalingen ten laste van de
3're ening de gegevens te worden vastgele d zoals  eze op de betaling opdrachten
ifpor de rekeninghouder zijn vermeld. Hetzelfde geldt voor gegevens die bij betalingen
[op de g-rekering op betalingsop rach en zijn vermeld.
¦D'e re eninghouder verzoekt aan  e financiële instelling o  het Ui voeringsinstituut en
de on vanger op de  ussen de laatste drie overeengekomen wijze regel atig op  e
h x>gte te hou en van alle  egevens die op de g-rekening be rekking hebben.

Deze overeenkomst  an eenzijdig, zon er rechterlijke tussenkomst,  oor één der
pbrtijen wordan opgezegd.
2:indien de overeen omst  ordt opgeze d  oor de rekeninghouder,  telt deze het
Uitvoeringsin tituut en de on vange  daarvan schrif elijk op de hoogte.
3;Indien de bank, het Uitvoeringsinstituu  of de ontvanger opzegt, zal deze de g-
rèkening ou er schrifteiijk de reden van die opzegging meedelen.
4[ Opzegging door het Uitvoeringsinstituut of de ontvanger kan  laats inden:
rjjlndien de re eninghoude  ge n of op onjuiste wijze gebruikt  aakt van  e g-

Jnèkenlng;
|/>jdè rëkenlnghbucfér'gëéh  erk mè'e  verricht in onderaanneming; »  ...
)cide rekeninghouder geen wer gever  eer Is In de zin van art  eel 3 van (Se
cjoördinatiewet Socie e Verzekering, of geen inhou ingspfichtige meer i:; In de. zin van
d.ë Wet op de loonbelasting 1964;
;rfmet de re eninghouder reeds een g-reken!ngovereenkomst is gesloten, en de'r keninghouder niet aannemelijk maa t dat meer dan één g-rekening v or zijn

bedrijfsvoering noodzakeiijk Is;
t- de rekeninghouder failliet is verklaard.
5 Als de vroegste datu  van b ëindiging van de overeenkomst geldt du datum waarop
partijen kennis hebben kunnen nemen  an de opzegging.
en e emplaar van deze overeenkomst zal d  finanriëie instelling doen

toekomen aan:
-de rekeninghou er;

Het Ui vouringsinstituutr UWV GAK, Pos bus 8300,
1005 C  AMSTERDAM
liet Hoofd van  e Cen rale Be alingsadminis ratie, Postbus 9048,
7300 GK   eldoorn.

Aldus ov ree gekomen en getekend in viervoud
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