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Klantnummer :

Naam werkgever :

Werknemergegevens :

Voorletter(s)-/voorvoegsel(s)-/naam :

Voorletter(s)-/voorvoegsel(s)-/naam : Echtgenoot-/partner:

Woonadres :

Postcode en woonplaats :

Telefoonnummer : Vast:                                                        Mobiel:

E-mail adres :

Geboortedatum :

Geslacht : Man / vrouw, graag omcirkelen wat van toepassing is!

Burgelijke staat : Gehuwd / Ongehuwd / Alleenstaand / Duurzaam gescheiden / Duurzaam samenwonend

Weduwe / Weduwnaar / Geregistreerd partnerschap / Geregistreerd notariële akte 

Nationaliteit : Nederlandse: Ja / Nee, bij nee, nationaliteit invullen! ……………………………….

Bij geen Nederlandse nationaliteit : Zie pagina's 3. Inwoner landenkring of inwoner derde land invullen! 

Burgerservicenummer :                                                                     Let op: Controleren geldig legitimatiebewijs!

IBAN Bank-rekeningnummer : IBAN:                                                              

Let op: Controleren bij originele bankpas! Kopie bankpas doormailen!

Dienstverbandgegevens :

In dienst datum :                                                     Uit dienst datum:

Functieomschrijving :

Arbeidsovereenkomst : Onbepaalde tijd / bepaalde tijd voor hoeveel maanden? ………….. maanden. 

Arbeidsovereenkomst oproepkracht : Met of zonder verschijningsverplichting? 

Proeftijd: : Ja 1 of 2 maanden (indien van toepassing, zie cao) / Nee

Werkschema-/tijden Deze worden bij de arbeidsovereenkomst(en) opgenomen!

Maandag Vanaf………. uur t/m ………. uur, vanaf ………. uur t/m ………. uur, totaal ………. uur p/d

Dinsdag Vanaf………. uur t/m ………. uur, vanaf ………. uur t/m ………. uur, totaal ………. uur p/d

Woensdag Vanaf………. uur t/m ………. uur, vanaf ………. uur t/m ………. uur, totaal ………. uur p/d

Donderdag Vanaf………. uur t/m ………. uur, vanaf ………. uur t/m ………. uur, totaal ………. uur p/d

Vrijdag Vanaf………. uur t/m ………. uur, vanaf ………. uur t/m ………. uur, totaal ………. uur p/d

Zaterdag Vanaf………. uur t/m ………. uur, vanaf ………. uur t/m ………. uur, totaal ………. uur p/d

Zondag Vanaf………. uur t/m ………. uur, vanaf ………. uur t/m ………. uur, totaal ………. uur p/d

Uren per week werkzaam : …………….......... uur per week werkzaam, aantal dagen per week: …………….... werkzaam:

Variabele uren (geen vaste uren, oproep): Ja / Nee

ORT-uren (vast) aantal/percentage per week : Aantal uren per week …............., percentage …................%

Brutoloon per maand : Fulltime €                         parttime €                       bruto uurloon € 

Bruto uurloon oproepkracht : Inclusief vakantiedagen ja / nee, inclusief vakantiegeld ja / nee

Functiegroep-/schaal-/trede : Groep                               schaal                            trede 

Vakantiegeld : 8,0%, uitbetaling 1 keer per jaar in de maand: 

Vakantiegeld maandelijks verlonen : Ja of Nee

Vergoeding woon-/werk : Ja / Nee, indien ja, enkele woon-/werk reisafstand in km's zijn: …....................

Onkostenvergoeding(en) (WKR) : Ja / Nee, € ……….... p/m. Bij ja, nadere onderbouwing(en) onkostenvergoeding(en) toevoegen!

Diplomatoeslag / overige toeslagen : Ja / Nee, voor een juiste berekening een kopie diploma doormailen!

Auto van de zaak : Ja / Nee, indien ja pagina 2 werknemerstamkaart invullen!

Loonheffingskorting : Ja / Nee,  code loonheffingskorting: 0 = Ja, 1 = Nee

Let op: Toelichting: Heeft u één werkgever dan is "Ja" van toepassing. Heeft u meerdere werkgevers of 

een uitkering dan is bij het hoogste inkomen "Ja" en bij het laagste inkomen "Nee" van toepassing!

Onderwijs, praktijkleren (BBL) : Ja / Nee, indien ja, pagina 2 werknemerstamkaart invullen!

Kopie(ën) geldig legitimatiebewijs : Graag een kopie van de voor- en achterkant, geen rijbewijs, doormailen!

Overig : Ja / Nee, indien ja, pagina 2 werknemerstamkaart invullen!

* Omcirkelen wat wel van toepassing is!


