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Betreft : Verklari ng beta I i ngsged ra g i n lenersaansprakel ij kheid

Geachte heer/mevrouw,

U heeft verzocht om (automatische) toezending van een verklaring
Betalingsgedrag. Hierbij verklaar ik dat "ACHT" UITZENDBURO B.V.
UITZENDKMCHTEN FASE 3-4, alle volgens aangifte verschuldigde loonheffingen en
omzetbelasting en eventueel nageheven loonheffingen en omzetbelasting over de
verstreken tijdvakken tot 4 april 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 4 april 2O22
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 aftikel 34 van de Invorderingswet 1990
aansprakelijk is voor de betaling van de loonheffingen en/of omzetbelasting van
"ACHT" UITZENDBURO B.V. UITZENDKMCHTEN FASE 3-4, 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,

Centrale
administratieve
processen
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6400 AC Heerlen
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Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen

'ACHT" UITZENDBURO B.V.
UITZENDKRACHTEN FASE 1-2-
MARCONISTRAAT 6
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Betreft : Verklari ng betal i ngsged ra g i nlenersaanspra kel íjkheid

Geachte heer/mevrouw,

U heeft verzocht om (automatische) toezending van een verklaring
Betalingsgedrag. Hierbij verklaar ik dat "ACHT" UITZENDBURO B.v.
UITZENDKRACHTEN FASE 1-2-, alle volgens aangifte verschuldigde loonheffingen
en omzetbelasting en eventueel nageheven loonheffingen en omzetbelasting over
de verstreken tijdvakken tot 4 april2022 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 verkraring heeft aileen betrekking op gegevens zoars deze op 4 aprír 2022bij de Belastingdienst bekend zijn.- De Belastingdienst is niet aansprakerijk voor eventuere naderíge gevorgen dievoortvloeien uit het gebruik van deze verklaring.- De inlener of doorlener die op grond van artikel 34 van de Invorderingswet 1990aansprakerijk is voor de betaring van de roonheffingen 
"n/or 

omzetberasting van'ACHTU UITZENDBURO B.V. UriZerrroXnnCHTEN fÁSf f _!_, wordt door dezeverklaring niet gevrijwaard van zijn aansprakelijkheid.

Hebt u vragen?
Belt u dan de BelastingTelefoon: 0g0O _ 0543 en vanuit het buitenland+31 ss5 38s 385. Wij-hetpen u nr.Ëu"L"r.
Hoogachtend,

Centrale
administratieve
processen
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0800 - 0543
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Belastingdienst

Belastinqdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen

"ACHT" UITZENDBURO B.V.
KANTOORPERSONEEL
MARCONISTRAAT 6
2665 ]E BLEISWIJK
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Betreft : Verklari ng beta I i ngsged rag i nlenersaansprakel ij kheid

Geachte heer/mevrouw,

U heeft verzocht om (automatische) toezending van een verklaring
Betalingsgedrag. Hierbij verklaar ik dat "ACHT" UITZENDBURO B.V.
KANTOORPERSONEEL, alle volgens aangifte verschuldigde loonheffingen en
omzetbelasting en eventueel nageheven loonheffingen en omzetbelasting over de
verstreken tijdvakken tot 4 april 2A22 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 4 april2022
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
"ACHT" UITZENDBURO B.V. KANTOORPERSONEEL, 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,

Centrale
administratieve
processen

Postbus 100
6400 AC Heerlen

www.belastingdienst.nl

Telefoonnummêr
0800 - 0543

Datum
lI april 2022
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