INSCHRIJFFORMULIER WERKNEMER
OPDRACHTGEVER
Bedrijfsnaam

Straat + nummer

Contactpersoon

Postcode

Telefoonnummer

Plaats

E-mailadres

PERSOONLIJKE GEGEVENS
BSN/Sofinummer

Geslacht

Voorletter(s)

Geboortedatum

Roepnaam

Nationaliteit

Achternaam

Burgerlijke staat

Meisjesnaam

Telefoonnummer

Straat + nummer

Mobiel nummer

Postcode

E-mailadres

Plaats

Soort ID-bewijs

Rekeningnummer

Nummer ID-bewijs

Ten name van

ID-bewijs geldig tot

man

vrouw

GEGEVENS DIENSTVERBAND
Datum in dienst

Brutoloon

Functie

Uren per week

per

Studeert u momenteel? (zo ja, gelieve kopie inschrijving onderwijsinstelling meesturen)

ja

nee

Treedt u in dienst als stagiaire? (zo ja, gelieve stageovereenkomst meesturen)

ja

nee

Heeft u de afgelopen 5 jaar een WAO/WIA/Wajong/WAZ uitkering ontvangen?

ja

nee

Heeft u direct voor indiensttreding een WW- of bijstandsuitkering ontvangen?

ja

nee

Bent u het afgelopen jaar aangesloten geweest bij St. Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)?

ja

nee

Bent u al eerder werkzaam geweest bij dit bedrijf? (zo ja, vul dan onderstaand schema in en
stuur uw laatste salarisstrook mee)

ja

nee

uur

4-weken

Contract 1
Begindatum

(dd-mm-jjjj)

Einddatum

(dd-mm-jjjj)

(dd-mm-jjjj)

Einddatum

(dd-mm-jjjj)

(dd-mm-jjjj)

Einddatum

(dd-mm-jjjj)

(dd-mm-jjjj)

Einddatum

(dd-mm-jjjj)

Contract 2
Begindatum
Contract 3
Begindatum
Contract 4
Begindatum

100% Payrolling
Koraalrood 153
2718 SB ZOETERMEER

Postbus 714
2700 AS Zoetermeer

T (079) 33 15 444
F (079) 33 10 425

E info@100-groep.nl
W www.100-payrolling.nl

INSCHRIJFFORMULIER WERKNEMER
LOONHEFFINGSKORTING
De loonheffingskorting is een korting op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of
uitkeringsinstantie tegelijk worden toegepast. Kruis “ja” aan als u wilt dat de loonheffingskorting wordt toegepast.
Loonheffingskorting toepassen?

Ingangsdatum

ja

nee

(dd-mm-jjjj)

ONDERTEKENING
Opdrachtgever en werknemer verklaren dit formulier duidelijk, volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Opdrachtgever verklaart het identiteitsbewijs (en indien van toepassing de tewerkstellingsvergunning) van de werknemer op echtheid te hebben
gecontroleerd en tevens de identiteit van de werknemer te hebben vastgesteld. Opdrachtgever neemt een goed leesbare kopie van dit identiteitsbewijs (en
indien van toepassing de tewerkstellingsvergunning) op in zijn administratie. Opdrachtgever staat toe dat deze procedure van identiteitvaststelling
steekproefsgewijs op locatie van opdrachtgever controleert. Deze controle kan plaats vinden door of namens 100% Payrolling, een inspectie-instelling of
andere direct belanghebbende.

De identiteit (en indien van toepassing de tewerkstellingsvergunning) van
de werknemer is gecontroleerd door:

Datum
Plaats

Handtekening
opdrachtgever

Handtekening
werknemer

LET OP! Wij kunnen de inschrijving pas in behandeling nemen indien een duidelijke kopie van het legitimatiebewijs is
bijgevoegd. In geval van een ID-kaart, ook een kopie van de achterkant kopiëren. Een kopie van het rijbewijs is niet geldig

U kunt dit formulier samen met de bijlagen sturen:
100% Payrolling
Postbus 714
2700 AS Zoetermeer

100% Payrolling
Koraalrood 153
2718 SB ZOETERMEER

Postbus 714
2700 AS Zoetermeer

T (079) 33 15 444
F (079) 33 10 425

E info@100-groep.nl
W www.100-payrolling.nl

