
per Reiskosten vergoeding     €

Ondertekenen door inlener/ opdrachtgever

Ondergetekende verklaart hierbij het paspoort of ID-bewijs, en indien van toepassing het verblijfsdocument te hebben 
gecontroleerd met de identiteit van de medewerker (vermeld op dit inschrijfformulier) die in persoon aanwezig is.

Voornaam

Achternaam

Datum

Handtekening

Arbeidsvoorwaarden 
Functie medewerker

Bruto uurloon

Betaalfrequentie

Ingangsdatum contract medewerker

Indien
vaste uren

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Per week Per 4-weken

Ja Nee

Verbod nevenwerkzaamhedenJa Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Persoonlijke gegevens medewerker 
Voornaam medewerker

Achternaam medewerker 

Nee

Concurrentiebeding 

Meeneembeding 

Relatiebeding

Is de medewerker de afgelopen 6 maanden werkzaam geweest of reeds werkzaam bij uw bedrijf? Ja 
Zo ja, overzicht van het arbeidsverleden van de medewerker bij uw bedrijf (het verschillend aantal doorlopende contracten per regel invullen).

Payroll inschrijfformulier inlener/ opdrachtgever

Naam bedrijf

Datum in dienst     Datum uit dienst    Functie Uren per week  Weken per jaar     Payroll-/uitzendburo 

Nee

Nee

Ja 

Ja 

Ja Nee

per Onbelaste vergoeding    €

        Nieuwe medewerker

Aantal contracturen per week Vast
Onbekend

Indien
vaste uren

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

        Bestaande medewerker 

Aantal contracturen per week Vast
Onbekend

€

te weten voorte weten voor

Arbeidsverleden

Auto van de zaak Zo ja, kenteken
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