
ARBEIDSOVEREENKOMST

De ondergetekenden:

· De heer P. Van Zutphen, gevolmachtigde van XXX, gevestigd te XXX aan de XXX, verder te noemen: 
‘de werkgever’;

GEGEVENS WERKNEMER:

De heer / Mevrouw:...................................................................................................................................

Straatnaam:.......................................................................................................................................................

Huisnummer / Postcode:.................................................................................................................................

Woonplaats:......................................................................................................................................................

Geboortedatum:................................................................................................................................................

Nationaliteit:......................................................................................................................................................

Telefoon:............................................................................................................................................................

Aantal dagen per week:...................................................................................................................................

Welke dagen:.....................................................................................................................................................

Bankrekenignummer:.......................................................................................................................................

Duidelijk kopie geldig ID (Voor en achterkant)

Komen overeen als volgt:

· Werknemer treedt met ingang van maandag 18 mei 2020, bij werkgever in dienst in de functie van allround
medewerker. De werkweek wordt in onderling overleg vastgesteld.

· De eerste maand van de aangegane dienstbetrekking geld als proeftijd, waarin het dienstverband door
ieder der partijen zonder nadere motivering met onmiddellijk ingang kan worden verbroken.

· Het salaris van de werknemer zal €11,50 netto per uur bedragen en uiterlijk aan het eind van iedere
werkweek worden betaald.

· Werknemer gaat er mee akkoord dat een deel (50%) van het salaris contant wordt betaald.

· De werknemer is verplicht om bij ziekte dit onmiddellijk –in ieder geval voor 9:00 uur – te melden aan de
werkgever en bezorger.

· A. De werknemer verplicht zich alle verstreken materialen, enz. uitsluitend te gebruiken ten behoeven van
en tijdens de opgedragen werkzaamheden.

Heer: Jorn XXX

XXX

Nederlands

Elke dag
Alle dagen

5 dagen per week

Maandag, Disndag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX



B. Bij het beëindigen van het dienstverband moeten alle eigendommen van werkgever bij hem worden
ingeleverd, waarbij werkgever het recht heeft schadevergoeding te eisen indien hieraan niet of niet ten
volle wordt gedaan.

6. De werknemer verplicht zich omtrent alle zaken van de werkgever, die hem uit hoofde van zijn functie
bekend zijn, stipte geheimhouding te bewaren, zowel tijdens als na beëindiging van de
arbeidsovereenkomst.

7. A. Het is de werknemer niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de werkgever tijdens
de duur van de arbeidsovereenkomst, gelijksoortige werkzaamheden  te verrichten of op enige andere
wijze betrokken te zijn bij werkzaamheden bij derde(n), anders dan uit hoofde van deze overeenkomst.

B. Het is de werknemer niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de werkgever gedurende
de duur van deze arbeidsovereenkomst en geduurde 1 maand na beëindigen van deze overeenkomst, in
dienst te treden bij relaties, voor wie werknemer gedurende dit dienstverband werkzaam is c.q. was.

C. Indien in strijd met het bepaalde  onder  art. 8 lid A en B gehandeld wordt zal dit op straffe zijn van een
niet voor matiging vatbare boete van €25 per overtreding per dag.

8. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is in deze bevoegd.

9. Aanvulling en wijziging op deze overeenkomst zijn uitsluitend geldig in die deze schriftelijk en door beide
partijen ondertekend zijn vastgelegd.

Aldus overeengekomen in tweevoud en ondertekend te :

Datum:............................................................................................

P. Van Zutphen 1 Handtekening 1:.....................................................

P. Van Zutphen 2 Handtekening 2:.....................................................

XXX = weggehaald door redactie Opgelicht?!

04-05-2020

XXX

XXX




