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Betreft:

Verklaring van betalingsgedrag loonbelasting
en sociale vezekeringspremies

Geachte heer of mevrouw,

Op uw vezoek verklaar ik hierbij dat DUIKBEDRIJF C.O.W. B'V.

Belastingd iensUUtrecht-Gooi

Kantoor Utrecht

Telefoon 0800-0543

Fax (030) 275 5259

Afd. GKD

Datum

23-mrt-11

Uw vezoek van

14-mrt-11

Kenmerk :

812874833

te
met Sociaal Fiscaal Nummer

VIANEN UT
812874833-101

alle verschuldigde loonbelasting en sociale vezekeringspremies heeft betaald,met uiEondering van

de bedragen waarvoor uitstel iJverleend in verband met een ingediend be*taarlof beroepschrift'

Bij deze verklaring zijn de volgende punten van belang:

1. Deze verktaring heeft uitsluitend betrekking op gegevens die op 23 maart 2011

bij de Belastingdienst bekend waren.

Tot die gegeyens behoren niet de premies werknemersvezekeingen die verschuldigd ziin over de

tijdvaktien-die zijn getegen voor 1 januari 2006. Over die gegevens beschikt de Belastingdienst niet.

Als u daarover informatie witt, moet u contact opnemen met het IJINV waarbii u bent aangesloten.

2. De Betastingdienst is niet aanspraketijk voor eventuele nadetige gevolgen die voortvloeien uit het

gebruik van deze verklaring.
3.be aannemer die op grond van artiket 35 van de lnvordeingswet 1990 aansprakeliik is voor de

betaling van de toonielasting en sociale verzekeringspremies wordt door deze verklaing
niet vrijgesteld van ziin aansprakeliikheid.

Hoogachtend,

BelastingdiensU

de ontvanger,
namens deze,

li (

Bezoekadres:
Herman Gorterstraat 55
Utrecht

ln uw antwoord datum en kenmerl< van deze brief vermelden



stdtutaire naam

St a t uta i re v e st i g i n g s p I o at s

Statutairc naam en

vestígingsploats

Rekeningnummel

Tenaomstelling

Adres

Voorwaarden

Paraaf

rekenlngholder /
vertègenwoordiger

Rabobank Utrecht e.o.
Telefoon (03O) 287 45 A2

Overeenkomst

G-Rekening

Rekenínghouder
Duikbedrijf C.O.W. B.V.
VIANEN UT

hierna (zowel samen als ieder afzonderlijk) te noemen: rekeninghouder

Bank
Coóperatieve Rabobank Utrecht en Omstreken U.A., gevestigd te Utrecht

hierna te noemen: bank

G-Rekenîng
9913.84.s04 EUR
De rekening wordt onder de votgende tenaamstelling in de adminístratie van de bonk opgenonen:

Duikbedrijf C.O.W. B.V.
De bank stuurt de correspondentie betreffende deze rekening noar:

Korte Dreef 9
4I31 PM VIANEN UT
Nederland
Van toepossing zîin:

- de Algemene voorwaarden voor rekening-courant van de Rabobankorganisatie
2004.

Paraaf

bank
lo

I

G-Rekening Rekeningnurnnrer 99'13.84,564 EUR
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