INLICHTINGEN FORMULIER
1. P e r s o o n l i j k e g e g e v e n s
Achternaam

__________________________________________

Voorletters

_____________

Roepnaam

__________________________________________

Geslacht

m

v

Voorna(a)m(en) voluit ______________________________________________________________________
Straat

_________________________________________

Postcode

______________________ Plaats

Telefoon

______________________ Mobiel _____________________________________________

E-mail

_____________________________________________________________________________

Geb. datum

_____________________

Burgerlijke staat

 Gehuwd

Huisnummer

_____________

_____________________________________________

Geboorteplaats

_____________________________

 Partnerschap

 Ongehuwd

Naam partner _____________________________________________________________________________

Land van herkomst

__________________________ Nationaliteit ____________________________

BSN/Sofinummer

__________________________

ID-bewijs

 Gemeentelijke ID-kaart

 Paspoort

 Verblijfsdocument

ID bewijsnummer ___________________________

expiratiedatum ___________________________

Rijbewijsnummer ___________________________

expiratiedatum ___________________________

[ let op: een rijbewijs is geen geldig identificatiebewijs voor het arbeidsrecht ]

Bankrelatie

______________________________ Plaats _____________________________________

IBAN nr.

____________________________________________________________________________

Op naam van

____________________________________________________________________________

Waarschuwen in geval van nood

____________________________________________________

Telefoon

____________________________________________________

Relatie

____________________________________________________

2. A r b e i d s v o o r w a a r d e n
[ invullen indien bekend of als je al in dienst bent bij huidig opdrachtgever, ga anders door naar 3 ]

Functie

____________________________________________________________________________

Toelichting

____________________________________________________________________________

Eigen vervoer

 Ja

 Nee ____________________________________________________

Reiskostenvergoeding  Ja

 Nee ____________________________________________________

In dienst sinds

___________________

Salaris

____________________________

Aantal uren per week

___________________

Toelichting

____________________________

Rooster

ma

di

wo

do

vrij

za

zo

Week 1 uren

___

___

___

___

___

___

___

Week 2 uren

___

___

___

___

___

___

___
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INLICHTINGEN FORMULIER
3. O v e r i g e g e g e v e n s
Loonheffingskorting mag worden toegepast indien niet nog een andere opdrachtgever of
uitkeringsinstantie waarvan je inkomsten ontvangt, loonheffingskorting toepast.
Toepassing loonheffingskorting?

 ja

 nee

Vanaf

____________________

Heb je korter dan een jaar geleden deelgenomen aan een pensioenregeling uit de payroll
CAO en/of de CAO voor uitzendkrachten?

 ja

 nee Tot

Indien ja
Heb je momenteel een uitkering:

Ben je student of scholier ?

____________________

 basis

 plus

Indien ja

 WAO

 WW

 Anders

____________________________

 ja

 ja

 nee

 nee

Was je reeds eerder werkzaam bij huidige opdrachtgever?

 ja

 nee

[ Indien je in de schoonmaakbranche werkt, geldt ook je arbeidsverleden op het object ]

Indien ja, hoeveel arbeidsovereenkomsten heb je gehad?
Van

__________________

Tot

___________________

Van

__________________

Tot

___________________

Van

__________________

Tot

___________________

____________________________

[ Indien je werkzaam bent in de bouwnijverheid, vul dan de twee vragen hieronder in ]

Aansluitnummer BPF
Reservering dagen

_____________________________________________________
 100%
 55%

4. V o o r a k k o o r d
Medewerker verklaart dat de in dit formulier verstrekte informatie juist is. Medewerker
verklaart voorts dat bijgesloten kopie id-bewijs de zijne is en deze ter inzage is verstrekt aan
opdrachtgever.
Medewerker verklaart tevens medisch geschikt te zijn voor het uitvoeren van de
werkzaamheden die bij de functie behoren. Bij twijfel mag medewerker gebruik maken van
een aanstellingskeuring.
Mocht de door medewerker verstrekte informatie niet juist zijn, kan hij mogelijk geen
aanspraak maken op eventuele rechten bij ziekte of die voortvloeien uit opvolgend
werkgeverschap.
Datum

Naam

Handtekening

___________________

____________________________

___________________________

Moofpeople Payroll Solutions
Anthonie Fokkerstraat 49D
3772 MP Barneveld | www.moofpeople.com

Doc: inlichtingenformulier VST
© Moofpeople | Versie: februari 2018
Pagina 2 van 2

