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Bijlage L1 G-rekening-OVEREENKOMST nummer: [..]  

1. Opdrachtgever (hoofdleverancier in de zin van de ketenaansprakelijkheidsregeling) 
Naam:    Stichting WonenBreburg 
Adres:    J. van Oisterwijkstraat 35 
Postcode + plaats:   5041AB Tilburg 
Kvk nummer rechtspersoon: 20067125 

 
2. Opdrachtnemer: 

Naam:    <naam Opdrachtnemer> 
Adres:    <adres> 
Postcode + plaats:   <postcode+plaats>  
Kvk nummer rechtspersoon:  <KVK nummer> 
Naam bedrijfsvereniging en aansluitnummer van Opdrachtnemer: 
<naam bedrijfsvereniging en aansluitnummer Opdrachtnemer> 

 
Loonbelasting- en omzetbelastingnummer van Opdrachtnemer: 
<loonbelasting- en omzetnummer> 

 
Nummer van de G-rekening en bankinstelling van Opdrachtnemer: 
<naam bankinstelling + IBAN-nummer G-rekening> 
 

 
3. Naam en plaats van de uit te voeren werken: 

Het realiseren van het project <projectnaam> te <plaatsnaam>, bestaande uit <omschrijving van 
het werk conform het bestek>. 
 

4. Partijen zijn overeengekomen dat het totaal loonkostenbestanddeel in de aanneemsom bedraagt 
[totaalbedrag of percentage van aanneemsom  (minimaal 40%)]. Het percentage van het 
loonkostenbestanddeel van elke door Opdrachtnemer in te dienen declaratie dat door 
Opdrachtgever in verband met de door Opdrachtnemer voor haar werknemers verschuldigde 
loonbelasting en sociale premies op de geblokkeerde rekening zal worden gestort bedraagt: 
minimaal 40%. Opdrachtnemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het percentage 
loonkostenbestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. 
 

5. Indien Opdrachtgever tijdens de uitvoering van het Project aanleiding ziet, dan wel bij eventuele 
veranderingen in wet- en regelgeving, is Opdrachtgever gerechtigd om van het in artikel 8 
vastgestelde percentage af te wijken.   

 
6. Opdrachtnemer kan een gemotiveerd verzoek doen (op basis van een gespecificeerde offerte) om 

een ander percentage te hanteren dan vermeld in artikel 4. Indien een afwijkend percentage 
overeengekomen wordt zal Opdrachtgever dit schriftelijk bevestigen. 

 
7. Opdrachtnemer is gehouden te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen tot afdracht van 

loonbelasting en sociale premies die verband houden met het opgedragen werk. Gegevens 
waaruit blijkt dat aan deze verplichting is voldaan dienen éénmaal per kwartaal aan 
Opdrachtgever verstrekt te worden. 

 

 

Stichting WonenBreburg 

 

 

………………………………….. 

{[AANHEF] [VOORLETTER(S)] [ACHTERNAAM] 

OPDRACHTNEMER},  

[FUNCTIE] 

 

Datum………………………….. 

[STATUTAIRE NAAM OPDRACHTNEMER]   

 

 

………………………………….. 

{[AANHEF] [VOORLETTER(S)] [ACHTERNAAM] 

OPDRACHTNEMER},  

[FUNCTIE] 

 

Datum………………………….. 


