
 

 

 
 
 

 
 

Periode overzicht 2021 
 
 

4 weken verloning 
 
 

Periode Van – tot en met Week Inleveren uren Betaalopdracht 
naar de bank 

1 4 januari ’21 – 31 januari ‘21 01 - 04 2 februari ‘21 5 februari ‘21 

2 1 februari ’21 – 28 februari ‘21 05 - 08 2 maart ‘21 5 maart ‘21 

3 1 maart ’21 – 28 maart ‘21 09 - 12 30 maart ‘21 2 april ‘21 

4 29 maart ’21 – 25 april ‘21 13 - 16 26 april ‘21 30 april ‘21 

5 26 april ’21 – 23 mei ‘21 17 - 20 25 mei ‘21 28 mei ‘21 

6 24 mei ’21 – 20 juni ‘21 21 - 24 22 juni ‘21 25 juni ‘21 

7 21 juni ’21 – 18 juli ‘21 25 - 28 20 juli ‘21 23 juli ‘21 

8 19 juli ’21 – 15 augustus ’21  29 - 32 17 augustus ‘21 20 augustus ‘21 

9 16 augustus ’21 – 12 september ‘21 33 - 36 14 september ‘21 17 september ‘21 

10 13 september ’21 – 10 oktober ’21  37 - 40 12 oktober ‘21 15 oktober ‘21 

11 11 oktober ’21 – 7 november ‘21 41 - 44 9 november ‘21 12 november ‘21 

12 8 november ’21 – 5 december ‘21 45 - 48 7 december ‘21 10 december ‘21 

13 6 december ’21 – 2 januari ‘22 49 - 52 4 januari ‘22 7 januari ‘22 

 
 

Weekverloning  
 

Voor de weekverloning geldt dat op de vrijdag volgend op de gewerkte week de salarissen 
betaalbaar worden gesteld. Afhankelijk van waar u bankiert kan het nog twee tot drie 
werkdagen duren voordat het op uw rekening is bijgeschreven. Houdt er rekening mee dat 
door feestdagen een betaling later op uw rekening kan worden bijgeschreven dan u gewend 
bent.  

 
Inleners 

 
Graag de uren invullen via onze HelloFlex portal op de inleverdata vóór 10:00 uur. 


