Opgave loongegevens

Naam bedrijf (opdrachtgever)
Naam uitzendkracht
Startdatum

Loongegevens
Is een cao van toepassing

Ja

Nee

Zo ja, welke
Vul onderstaande vragen in conform de gegevens uit de CAO of, indien geen cao van toepassing is, uitgaande van een
medewerker binnen het bedrijf werkzaam in eenzelfde functie.

Salaris - Functiegroep
Functiejaren / Trede
Bijbehorend salaris
Gebruikelijke werkweek

uur

Salaris bruto per uur
Heeft deze uitzendkracht recht op ADV?

Ja

Nee

Hoeveel ADV dagen per jaar

Toeslagen

Percentage

Wanneer van toepassing?

Bedrag

Per

Overwerk
Overwerk
Ploegentoeslag
Ploegentoeslag
Onregelmatige uren
Onregelmatige uren

Onkostenvergoedingen

Bruto / netto

Reiskosten woon-werk
Is er sprake van een reeds bekende (cao-)verhoging op korte termijn?
Ja, per
wordt het salaris €
bruto per uur

Nee

Ondertekenaar verklaart wettelijk tekenbevoegd te zijn voor genoemde opdrachtgever. Tevens verklaart ondertekenaar een exemplaar te hebben ontvangen van de meest recente Algemene
Voorwaarden van Invite Jobs en daarmee akkoord te zijn. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever stelt Invite tijdig en in ieder geval direct bij het bekend
worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen en periodieken. Indien op enig moment blijkt dat de beloning van de uitzendkracht
niet overeenstemt met de bij opdrachtgever van toepassing zijnde beloningsregeling, zal de opdrachtgever aan Invite onverwijld de juiste beloning aanreiken. De beloning van de uitzendkracht
zal dan opnieuw worden vastgesteld. Indien de aanpassing leidt tot een gewijzigde beloning, corrigeert Invite de beloning van de uitzendkracht en de opdrachtgeverstarieven
dienovereenkomstig. De opdrachtgever is de gecorrigeerde tarieven verschuldigd vanaf het moment dat de juiste beloning dient te worden toegepast.
De aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuiste of niet volledig verstrekte informatie door opdrachtgever, ligt volledig bij opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden alle uit onjuiste dan wel
niet volledig verstrekte informatie voortvloeiende schade voor Invite te vergoeden, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en opdrachtgever zal Invite zo nodig terzake vrijwaren.

Naam bedrijf

Naam ondertekenaar

Datum

Handtekening

