
FORMULIER NIEUWE WERKNEMER
Naam werkgever:

Gegevens werknemer:

Datum in dienst:

Burgerservicenummer:

Roepnaam: Voorletters:

Achternaam:                   man        vrouw

Geboortedatum:

Burgerlijke staat: gehuwd        ongehuwd      duurz. gescheiden        reg. partner        weduwe        weduwnaar

Adres: Huisnummer:

Postcode: Woonplaats:

Banknummer (IBAN): 

E-mailadres werknemer (voor het aanmaken van een medewerker login):

Uren te werken per week:

Rooster van de werknemer:

€          per      maand       4 weken            uur

De schaal die eventueel van toepassing is:

Neemt de werknemer deel aan de personeelsvereniging? Ja        nee

Ontvangt de werknemer een reiskostenvergoeding? Ja        nee Zo ja, welk bedrag? €

Wat bedraagt de (enkele) reisafstand in km:        

Is er aan de werknemer een auto ter beschikking gesteld? nee

Zo ja, kenteken: merk: cataloguswaarde: €

Mag de werknemer de auto ook privé gebruiken? Ja        nee

Zo ja, welk bedrag betaalt de werknemer eventueel als vergoeding voor het privé gebruik van de auto? €

Zo nee, is er een ‘verklaring geen privégebruik auto’ aanwezig?       Ja        nee (indien aanwezig, graag een kopie meesturen) 

Is de werknemer eerder als uitzendkracht bij u werkzaam geweest?       Ja        nee

Komt de werknemer als oproepkracht in dienst? 

      

Ja

        

nee

Heeft u met de werknemer een leerovereenkomst afgesloten?       Ja       nee

Heeft u zelf een arbeidsovereenkomst opgesteld?       Ja nee

Zo nee, wilt u dat wij deze voor u opstellen?       nee

Wat is de duur van de arbeidsovereenkomst? 

Had de werknemer voor dit dienstverband een WW, WIA, ANW of bijstandsuitkering? Ja       nee

Zo ja, wat voor soort uitkering en wat was de duur van deze uitkering?

Wordt de werknemer aangemerkt met een arbeidsgehandicapte status? Ja       nee

Bijzonderheden:

Ingevuld door:

Graag ontvangen wij dit formulier ingevuld retour, samen met een opgaaf gegevens loonheffingen, een kopie van een identiteitsbewijs 
(voor- en achterkant en geen rijbewijs) en een kopie van de arbeidsovereenkomst..

- -

Even week: MA: DI: WO: DO: VR: ZA: :

Oneven week: MA: DI: WO: DO: VR: ZA: ZO

ZO

Functie werknemer:

Datum:

Ja        

Ja

- -

- -

Fulltime bruto salaris:
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