Payroll inschrijﬀormulier medewerker
Welkom bij Fortium. Wij willen u verzoeken om bijgaand formulier in te vullen en te ondertekenen. Lever dit formulier in, samen
met een duidelijke kopie van een geldig paspoort of ID-kaart (voor- en achterkant) (geen rijbewijs) en een kopie van uw bankpas.

Persoonlijke gegevens medewerker
Voornaam

Adres

Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Geboortedatum

Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer

BSN/Soﬁnummer
Nationaliteit*
Geslacht

E-mailadres
IBAN nummer
Burgerlijke staat

Man

Vrouw

* In geval van niet-Nederlandse nationaliteit: indien van toepassing kopie van geldige verblijfsvergunning (voor- en achterzijde) bijvoegen
en een kopie van het buitenlands paspoort.
Door ondertekening geef ik vrijelijk aan Fortium toestemming mijn persoonlijke gegevens te verwerken ter identificatie en om een overeenkomst met daaruit
voortvloeiend rechten en plichten tot stand te kunnen brengen. De rechtsvaardigheid van deze verwerking vindt grondslag in art. 6, lid 1, onder b, AVG.

Algemene vragen
Ja

Nee

Ontvangt u momenteel een uitkering van het UWV of de gemeente? Zo ja, welke uitkering?

Ja

Nee

Heeft u een (gedeeltelijke) WIA/WAJONG uitkering (gehad)?

Ja

Nee

Ja

Nee

Bent u momenteel student of scholier?
Indien ja: verklaring meesturen waaruit blijkt dat u student of scholier bent.
Bijvoorbeeld: studentenpas, schoolverklaring. LET OP: Het huidige schooljaar dient hierop vermeld te staan.

(Kopie beschikking uitkerende instantie meesturen)

Heeft u de afgelopen 52 weken deelgenomen aan de StiPP pensioenregeling?

Loonbelastingverklaring medewerker
Heeft u naast deze werkgever
nog een andere werkgever/
uitkeringsinstantie?

Ja

Wordt bij uw andere
werkgever/uitkeringsinstantie
de loonheﬃngskorting**
toegepast?

Nee

Kruis aan
Ja

De werkgever moet de
loonheﬃngskorting niet
toepassen.

Nee

Kruis aan
De werkgever moet de loonheﬃngskorting toepassen.
** Loonheﬃngskorting mag maar door één werkgever/uitkeringsinstantie tegelijkertijd worden toegepast.

Het ingevulde formulier uitprinten en ondertekenen (medewerker)
Ondergetekende verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld. Hierbij verklaart ondergetekende dat een werknemer
van Fortium het paspoort of ID-kaart, en indien van toepassing het verblijfsdocument, heeft gecontroleerd met mij in persoon.

Voornaam
Achternaam
Datum

Handtekening

