In te vullen door de medewerker
Achternaam (+ meisjesnaam)
Voorletters

Roepnaam

Adres + huisnummer

Postcode

Woonplaats

Geslacht

Land
Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Telefoonnummer

Mobielnummer

IBAN (rekeningnummer)

E-mailadres

Identiteitsbewijs

Identiteitskaart

Paspoort

Persoonsnummer (BSN)

< 16 E-mailadres ouders*
Datum in dienst Payned

* Bent u op dit moment jonger dan 16 jaar? Dan ontvangen we graag ook het e-mailadres van uw ouders, zodat zij de payroll overeenkomst
ook kunnen tekenen. Dit is namelijk wettelijk verplicht.
Naam zorgverzekering

Relatienummer zorgverz.

Burgerlijke staat

Ongehuwd

Gehuwd

Samenwonend (niet notarieel vastgelegd)

Samenwonend (geregistreerd)
Aantal kinderen

0

2

1

3

4

Anders, namelijk:

5

U kiest ervoor deze werkgever of
uitkeringsinstantie de loonheffingskorting niet te laten toepassen

Vul het schema hieronder in, of kruis het hokje hiernaast
aan als u ervoor kiest het schema niet in te vullen.

De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd worden toegepast.
Doorloop het schema en bepaal of Payned de loonheffingskorting moet toepassen.
Heeft u naast Payned, nog een andere
werkgever of uitkeringsinstantie?

Ja

Wordt bij uw andere werkgever of uitkeringsinstantie de loonheffingskorting
toegepast?

Nee

Kruis aan:
Payned moet de loonheffingskorting
NIET toepassen

Ja

Nee

Kruis aan:
Payned moet de loonheffingskorting toepassen

Arbeidsverleden bij dit bedrijf
Datum in dienst

Datum uit dienst

Functie

Uren per week

Bent u momenteel voltijd student? Verklaring meesturen waaruit blijkt dat u student bent, bijv.:
studentenpas, schoolverklaring, aanvraag studiefinanciering (DUO). Let op! Schooljaar dient
hierop te staan en je naam en/of BSN.

Ja

Nee

Bent u eerder in dienst geweest of bent u reeds in dienst bij Payned?

Ja

Nee

Staat u momenteel geregistreerd als arbeidsongeschikt?

Ja

Nee

Ontvangt u momenteel een uitkering(en)? (kopie beschikking bijvoegen)

Ja

Nee

Bent u in de afgelopen 5 jaar langdurig arbeidsongeschikt geweest?

Ja

Nee

Zo ja, bent u ooit afgekeurd geweest in de zin van de WIA of WAO?

Ja

Nee

Zo ja, heeft u ooit een (gedeeltelijk) WAO/Wajong uitkering ontvangen?

Ja

Nee

(via uitzendbureau)

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met het digitaal ontvangen van uw salarisstrook en jaaropgave en bent u geabonneerd op
onze elektronische nieuwsbrief.
De medewerker verklaart dit formulier duidelijk en naar waarheid te hebben ingevuld
Datum

Plaats

Handtekening

In te vullen door de contactpersoon van

Naam bedrijf + vestigingsplaats
Contactpersoon
Medewerker

Regulier

Student

Contractduur

Bepaalde tijd (jaar)

Onbepaalde tijd

Proeftijd

Wettelijke proeftijd

Geen proeftijd

Datum in dienst bij opdrachtgever
Datum in dienst bij Payned
Half jaar

ULV

Contracturen per week *
Loonafspraak

€

Netto *wordt door Payned gebruteerd

Bruto

Vakantiedagen / Vakantiegeld

Inclusief

Exclusief

Verloning per

Week

4 weken

Functie medewerker
Leerling BBL

Ja

€

Reiskosten

Nee

(kopie praktijkovereenkomst bijvoegen)

of

Per week

Per dag

Auto van de zaak

Ja

Nee

Maaltijd

Netto inhouding

Bruto bijtelling

€ 0,19 per km.

Branche cao
Informatie op te vragen bij uw contactpersoon van Payned

Bedingen

* Deze uren zullen worden aangeboden op jaarbasis, op basis van 47 werkbare weken
De opdrachtgever verklaart dit formulier duidelijk en naar waarheid te hebben ingevuld, het originele geldige legitimatiebewijs van de
medewerker gezien te hebben en gaat tevens akkoord met het ingevulde arbeidsverleden van de medewerker (zie voorzijde).
Datum

Medewerker

Plaats

Handtekening

In te vullen door de contactpersoon van Payned Payrolling B.V.
Reguliere medewerker

Student

Onbepaalde tijd

Bepaalde tijd tot en met

Datum in dienst bij inlener
Datum in dienst bij Payned
Contractvorm

ULV

Contracturen per jaar
Contractnummer

1

2

3

4

5

Functie
Loonschaal / Niveau
Bruto uurloon excl.

€

Verloning per

Week

4 weken

Loonheffingskorting

Wel

Niet

Loonsomfactor
Bijzonderheden

6

7

8

9

10

11

12

13

