LET OP!
Lever dit formulier in, samen met een duidelijke kopie van
een geldig ID-bewijs. Bij een ID-kaart ook de achterkant
(Bij een nieuw paspoort ook de binnenkant met BSN).
Een rijbewijs is géén geldig ID-bewijs.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

ONDERTEKENING OPDRACHTGEVER

Achternaam

Bedrijf

Voorletters

Ingangsdatum

Voornaam

Functie werknemer

Geboortedatum

Bruto uurloon

€

Burgerservicenr.

Evt. vergoedingen
(bijv. reiskosten)

€

Geslacht

Man

Vrouw

per

IIndien fase B:
contracturen p. wk.

Straatnaam

uur

dag

week

duur contract

uur

CAO

Huisnummer

Naam opdrachtgever

Postcode

Handtekening
opdrachtgever

Plaats
Telefoonnummer

Dit inschrijfformulier is onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst
tussen de opdrachtgever en Payroll Company.
Tevens verklaart opdrachtgever hierbij dat de identiteit van de
werknemer is gecontroleerd.

Mobiel nummer
E-mail adres

LOONBELASTINGVERKLARING

(t.b.v. loonstrook en contract **)
Gehuwd /

Ongehuwd

Samenwonend

Ingangsdatum
De loonheffingskorting mag maar door één werkgever / uitkeringsinstantie
tegelijkertijd worden toegepast. Doorloop het schema en bepaal of
Payroll Company de loonheffingskorting moet toepassen.

IBAN
Loonbetaling

(periode 1-6 tot 1-9)

soort vergoeding

Nationaliteit *

Burgelijke staat

Vakantiewerker

per week

per 4 weken

Heb je naast Payroll Company
nog een andere
werkgever/uitkeringsinstantie?

nee

ja
Wordt bij je andere werkgever/
uitkeringsinstantie de
loonheffingskorting toegepast?

nee

ja

Ondertekening loonbelastingverklaring,
persoonlijke gegevens en controle ID
door opdrachtgever

Vink aan
Payroll Company mag
de loonheffingskorting
toepassen.

Vink aan
Payroll Company mag
de loonheffingskorting
niet toepassen.
Handtekening werknemer

Datum

*
**

i.g.v. niet Nederlandse nationaliteit: duidelijke kopie van geldig verblijfsdocument toevoegen
u krijgt het contract per e-mail toegestuurd en u kunt het digitaal ondertekenen

Dit ingevulde formulier opsturen naar:
Payroll Company
Navolaan 15-39
9501 VJ Stadskanaal
of per mail naar: info@payrollcompany.nl

POSITIEBEPALING WET FLEXIBILITEIT EN ZEKERHEID
Ben je in de afgelopen 26 weken
plus 1 dag, direct voorafgaand
aan de aanvang met werken
voor Payroll Company,
werkzaam geweest bij het bedrijf
waar je vanaf nu via Payroll
Company gaat werken?

nee

ANTWOORDEN

1.

kruis antwoord 1 aan.

2.

Je start in een uitzendovereenkomst, fase A.

Je start in een uitzendovereenkomst voor de duur van
78 weken minus het aantal gewerkte weken, fase A.

ja

Ben je daar meer dan 78
weken werkzaam geweest?

nee

Ben je daar precies 78 weken
werkzaam geweest?

ja

ja

Heb je daar meer dan 5½ jaar
aaneengesloten gewerkt?

nee

kruis antwoord 2 aan.

nee

Je start in een uitzendovereenkomst, fase B

4.

Je start in fase C voor onbepaalde tijd.

Ik ben _____ weken
werkzaam geweest.

kruis antwoord 3 aan.

Heb je daar precies 5½ jaar
aaneengesloten gewerkt?

ja

ja

nee

3.

Heb je daar minder dan 5½ jaar
aaneengesloten gewerkt?

kruis antwoord 4 aan.

ja

van ____ - ____ 20_____
t/m ____ - ____ 20_____

Hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd heb je gehad? ____

Kruis antwoord 3 aan.

Is dit langer dan 26 weken plus
één dag geleden?
nee kruis antwoord 4 aan.

ja

kruis antwoord 1 aan.

Payroll Company werkt volgens de ABU CAO (Algemene
Bond van Uitzendondernemingen). Dit houdt in dat we
met een fase systeem werken. Het is afhankelijk van je
arbeidsverleden in welke fase je start maar normaliter
volg je de onderstaande fases.
Fase A de eerste 78 gewerkte weken
daarna
Fase B periode van 4 jaar, contracten bepaalde tijd
daarna
Fase C contract onbepaalde tijd

Vergeet niet dit formulier te ondertekenen en te retourneren met een duidelijke
kopie van een geldig ID-bewijs (bij een ID-kaart ook de achterkant retourneren,
een rijbewijs is géén geldig ID-bewijs). Bij een nieuw paspoort ook de pagina
met het BSN-nummer.

ONDERTEKENING
Naam

Handtekening
werknemer

Datum
Plaats

