Inschrijfformulier

Naam bedrijf
Vestigingsplaats

Onderstaande gegevens dienen door de werknemer ingevuld te worden: (onvolledig
formulier nemen wij niet in behandeling en dit kan leiden tot latere uitbetaling van het salaris)

1.00 BSN nummer
1.01 Achternaam
1.02 Voorletters
1.03 Adres
1.04 Postcode & woonplaats
1.05 Geboortedatum
1.06 Telefoonnummer
1.07 E-mailadres
1.08 IBAN nummer
1.09 Nationaliteit
1.10 Geslacht
1.11 Burgerlijke staat
1.12 Loonheffingskorting*
1.13 Identiteitsbewijs bijgevoegd

Man

Vrouw

Ongehuwd

Gehuwd

Ja

Nee

Paspoort

Identiteitskaart (beide zijden)

Samenwonen
d

* Is Innovadoo uw enige werkgever of verdient u bij ons het meeste salaris, dan kiest u voor JA
wanneer u een uitkering ontvangt of een andere werkgever heeft waar u meer salaris ontvangt dan
kiest u NEE.
Hieronder dient het arbeidsverleden bij uw vorige werkgever ingevuld te worden:
Wat was de naam van het bedrijf waar u hiervoor werkzaam was?
Verloonden zij u ook via een payroll organisatie?

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Zo ja, wat was de naam van het payroll-bedrijf?
Bent u in het verleden langer dan 2 jaar ziek geweest?
Bent u ooit bij het UWV geweest voor een keuring WAO/WIA/WAJONG
Ik ontvang een WW / ZW / WIA / WAO / WAJONG / WAZ uitkering

Vergeet niet dit inschrijfformulier aan de achterkant te ondertekenen!

Onderstaande gegevens dienen door de opdrachtgever ingevuld te worden:
2.01 Is de werknemer reeds bij u werkzaam?
2.02 Was dit via een payroll-bedrijf?

Ja

Nee

Ja

Nee

2.03 Zo ja, per wanneer?

3.01 Datum in dienst bij Innovadoo
3.02 Functie werknemer

werknemer regulier

4.01 Contract
4.02 Brutoloon per uur

Student / stage

€

4.03 Welke cao is van toepassing
4.04 Hoeveel uur gaat werknemer per week werken?
4.05 Werkrooster (bij vaste uren) Ma____ Di____ Wo____ Do____ Vr____ Za____ Zo____
5.01 Reiskostenvergoeding?

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

5.02 Afstand woon- werkverkeer
5.03 Auto van de zaak
5.04 Privé gebruik
5.05 Is de werknemer op dit moment arbeidsongeschikt

Tevens verklaart de opdrachtgever de identiteit van werknemer te hebben gecontroleerd. Ook verklaart opdrachtgever dat
er geen sprake is van persoonsverwisseling. De opdrachtgever en werknemer vrijwaarde Innovadoo Personeelsdiensten b.v.
voor schade die Innovaddoo Personeelsdiensten b.v. lijdt als gevolg van onkuiste opgave. De opdrachtgever realiseert zich
dat het schenden van deze verplichting als verzuim wordt aangemerkt op basis waarvan Innovadoo Personeelsdiensten b.v.
niet alleen schadevergoeding kan vorderen maar ook het recht heeft om de inleenovereenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden. Tevens geeft opdrachtgever akkoord voor het maken van een payroll-overeenkomst.

Opdrachtgever:

Werknemer:

Datum

:__________________

Datum

:_________________

Plaats

:__________________

Plaats

:_________________

Handtekening :__________________

Handtekening :_________________

Formulier en copy ID retour zenden naar info@innovadoo.nl

