Registratieformulier
Inlenersbeloning
Met dit formulier stelt One People Services de inlenersbeloning vast voor de uitzendkrachten die aan
uw bedrijf worden uitgeleend.

Gegevens inlener
Bedrijfsnaam
KVK Nummer
Branche

Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao)
Valt uw onderneming onder een cao?

☐ Ja

☐ Nee

☐ Ja

☐ Nee

Zo ja, welke cao?
Is deze cao algemeen verbindend verklaard?

Arbeidsvoorwaardenregeling
Is er een indelingsmethodiek, functie en/of beloningsgebouw van toepassing?

☐ Ja* ☐ Nee

* Indien ja, kopie bijvoegen

Functie uitzendkracht
Functienaam werkzaamheden uitzendkracht
Referentiefunctie uit ABU-cao **
Werktijden en rusttijden in deze functie
Hoeveel uur telt een volledige werkweek?

☐ 40

☐ 38

☐ 36

☐

** Indien niet in de cao / regeling van de inlener

Elementen uit de inlenersbeloning
Loon
Functie/salarisgroep waarin functie is ingedeeld
Geldend periodeloon in bijbehorende schaal
Wijze/methodiek waarop uurloon wordt berekend
Uurloon (bruto)
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Arbeidsduurverkorting (ADV)
Is er sprake van arbeidsduurverkorting?

☐ Ja

☐ Nee

Zo ja, hoe luidt deze regeling?

Toeslagen
Wanneer is er sprake van overwerk?
Hoeveel bedraagt de toeslag?
Wanneer is er sprake van onregelmatige werktijden?
Hoeveel bedraagt de toeslag?
Wanneer sprake van verschoven uren?
Hoeveel bedraagt de toeslag?
Is er een ploegentoeslag van toepassing?

☐ Ja

☐ Nee

Zo ja, hoeveel bedraagt de toeslag?

Verhogingen
Wat is de hoogte en het tijdstip van de initiële*** loonsverhoging****?
Tijdstip
Hoogte
*** De verhoging met vakbonden wordt afgesproken. De periodieke verhoging wordt individueel bepaald.
**** Indien de initiële loonsverhoging niet bekend is, graag doorgeven zodra deze bekend wordt.

Hoe en wanneer ontvangen uw medewerkers een periodiek?
Tijdstip
Hoogte
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Kostenvergoeding
Welke kostenvergoedingen (zoals bijvoorbeeld reiskosten, pensionkosten, gereedschapskosten)
worden vrij van loonheffing verstrekt?
Kostenvergoeding

Hoogte

Ondertekening
Plaats
Datum

Handtekening
Naam
Functie

Gelieve dit formulier ingevuld en ondertekend retourneren per email als pdf-scan naar
info@oneps.nl of per post naar:
One People Services
Antwoordnummer 9448
1000 VP Amsterdam
(postzegel is niet nodig)
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