
Gegevens werkgever

Naam werkgever

Naam contactpersoon

Adres Postcode Woonplaats

Telefoon Fax E-mail

Bovengenoemde verklaart hierbij, dat de hierna te noemen werknemer in zijn dienst werkzaam is volgens de hierna vermelde gegevens.

Gegevens werknemer

Naam werknemer

Adres Postcode Woonplaats

Geboortedatum Datum in diensttreding

Functie

Soort dienstverband Full-time Part-time voor uur per maand

Duur van de dienstbetrekking Onbepaalde tijd namelijk totBepaalde tijd

Directeur / Aandeelhouder Ja Nee

Zijn er voornemens het dienstverband te beëindigen Ja Nee

ATTENTIE: een aanstellingsbrief meesturen wanneer er sprake is van een proeftijd of tijdelijk dienstverband, of wanneer de
werknemer korter in dienst is dan twaalf maanden

Inkomen

Salarisperiode Maand Week 4 weken

De onderstaande specificatie geldt per

Bruto jaarsalaris (exclusief overhevelingstoeslag) €

Vakantietoeslag                                                      €

Onregelmatigheidstoeslag                                      €

Vaste 13e maand                                                    €

Vaste eindejaarsuitkering                                       €

Overwerk                                                                €

Provisie                                                                   €

Overig                                                                     €

Totaal                                                                      €
+

WERKGEVERSVERKLARING



WERKGEVERSVERKLARINGIntentieverklaring

Zal, wanneer er sprake is van een contract voor bepaalde tijd, bij gelijkblijvend functioneren
en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden, de arbeidsovereenkomst bij beëindiging van het
tijdelijk dienstverband worden opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Ja Nee N.v.t

Naam ondertekenaar

Handtekening Firmastempel

WERKGEVERSVERKLARINGLeningen/loonbeslag

 Is er een lening verstrekt Ja Nee

Zo ja, ingangsdatum Einde looptijd

(Restant) hoofdsom    € Jaarlast   €

 Is er op het loon beslag gelegd? Ja Nee

Bedrag per maand       € Tot (datum)

Ondergetekende verklaart namens werkgever, dat hij/zij alle gegevens naar waarheid heeft ingevuld en ondertekend

te d.d.

Handtekening Firmastempel

Naam ondertekenaar


Gegevens werkgever
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