
 

Stamgegevens	nieuwe	werknemer	

(*) Maak een keuze. 
 
 

Werkgever  _____________________________________________________________________________ 

Werknemer 

Achternaam  _______________________________ BSN nummer _____________________________ 

Voorletters  _______________________________ Nationaliteit _____________________________ 

Tussenvoegsel  _______________________________ Titel Voor _________      Na __________ 

Voornaam  _______________________________ Burgerlijke staat _____________________________ 

Geboortedat.  _______________________________ Geslacht _____________________________ 
 
In dienst datum  _______________________________ 

Nr. ID bewijs.      _______________________________    Geldig t/m        _____________________________ 

 

Let op! U dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs zoals een paspoort of ID-kaart bij dit formulier te voegen. 
(Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs!). Zonder dit document kan er geen salaris worden uitbetaald. 

 

Adres ______________________________________________________________________________ 

Postcode ____________________       Woonplaats  ____________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________________ 

Telefoon ______________________________________________________________________________ 

IBAN nummer ______________________________________________________________________________ 

Afdeling ____________________      Functie   ________________________________________________ 

 

Werktijden       Fulltime  ____ uur/week      Oproepkracht, geen vaste uren 

      Parttime ____ uur/week (hieronder specificeren) 

       Ma ____  uur, Di ____ uur, Wo ____ uur, Do ____ uur, Vr ____ uur, Za ____ Uur, Zo ____ uur 
 
Overeengekomen salaris                              € _____________     _____________ (*)       per _______________ (*) 

Overeengekomen onkostenvergoeding       € _____________     _____________ (*)       per _______________ (*) 

Indien u een reiskostenvergoeding ontvangt: enkele afstand van uw woning tot uw werk _________ km 

Volgt u een opleiding Beroepsbegeleidende Leerweg?   ________________ (*) 

Ontvangt u een uitkering of komt u uit een uitkeringssituatie?  ________________ (*) 

Zo ja, welke: ________________________________________________________________________________ 



Stamgegevens	nieuwe	werknemer	

(*) Maak een keuze. 

Is er sprake van een loonkostenvoordeel? __________ (*)  zo ja welke:  
  Arbeidsgehandicapte werknemer 
  Doelgroep banenafspraak en scholingselementen 
  Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer 
  WSW-Indicatie  
  Ik weet het niet zeker 

Krijgt u een auto van de zaak ter beschikking gesteld? __________ (*) Zo ja: 
Kenteken __________________________________________________________________________ 

Model / Type __________________________________________________________________________ 

Cataloguswaarde  €_________________________________________________________________________ 

Ingangsdatum  __________________________________________________________________________ 

Gebruikt u de auto ook voor privé?  __________ (*) 

Heeft u een verklaring van de Belastingdienst dat u de auto minder dan 500 kilometer privé gebruikt? ______ (*) 
Zo ja: een kopie van deze verklaring bijvoegen. 

Verklaring loonheffing 

Wilt u dat uw werkgever rekening houdt met de loonheffingskorting: __________ (*) 

Vanaf  __________________________________________________________________________      
(meestal de datum van indiensttreding)

Datum ondertekening __________________________________________________________________________ 

Handtekening  __________________________________________________________________________ 

Ruimte voor opmerkingen 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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