Welkom bij Prodam B.V. Wij willen je verzoeken om bijgaand
formulier in te vullen en te ondertekenen. Lever dit formulier
in, samen met een duidelijke kopie van een geldig paspoort
en/of ID-bewijs (OOK ACHTERKANT) (geen rijbewijs)

IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER
Naam bedrijf

Functie medewerker

CAO bedrijf

Bruto Uurloon

Ingansdatum Contract

Vergoedingen

dd / mm / jjjj

Ondergetekende verklaart hierbij de kopie van bijgevoegd paspoort/ID-bewijs, en indien van toepassing de kopie van het verblijfsdocument, te hebben
gecontroleerd met de medewerker (vermeld op deze inschrijfkaart) die in persoon aanwezig is op de werkvloer

IN TE VULLEN DOOR MEDEWERKER

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Voornaam

Adres

Voorletter(s)

Postcode

Tussenvoegsel(s)

Woonplaats

Achternaam

Telefoonnummer

Meisjesnaam

Mobiel

Geboortedatum

E-mail

dd / mm / jjjj

BSN

Burgerlijk staat

Ziekenfonds

Rekeningnummer

Relatienummer

Rekeninghouder

Nationaliteit

Naam Bank

✔ gehuwd

ongehuwd

LOONBELASTINGVERKLARING
Ingansdatum

dd / mm / jjjj

Kruis aan:
Je kiest ervoor dat Prodam B.V. de
loonheffingskorting niet toepast

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

Heb je naast Prodam B.V. nog andere
werkgever / uitkeringsinstantie ?

Ja

Nee
Kruis aan:

Wordt bij je andere werkgever /
uitkeringsinstantie de loonheffingskorting toegepast ?

ja

Kruis aan:
Prodam B.V. moet de loonheffingskorting niet toepassen

Nee
Prodam B.V. moet de loonheffingskorting
toepassen
ja

ONDERTEKENING LOONBELASTINGVERKLARING
dd / mm / jjjj

Datum

Handtekening

IN TE VULLEN DOOR

PRODAM B.V.

Naam: Prodam B.V. Personeelsdiensten
Loonbelastingnummer: ………………………………………………….

Code loonheffingskorting

0

✔

1

VERKLARING POSITIEBEPALING WET FLEXIBILITEIT EN ZEKERHEID

Lees de vragen in het onderstaande schema goed door. Kruis de antwoorden aan die voor jou gelden en vul, indien van
toepassing, het overzicht arbeidsverleden in

POSITIEBEPALING WET FLEXIBILITEIT EN ZEKERHEID
JA, je start in een eerste ketenovereenkomst voor bepaalde tijd

ga direct door naar de ondertekening

Ben je scholier of student ?

LET OP! Vergeet niet een bewijs van inschrijving
van de onderwijsinstelling mee te sturen

NEE
Ben je al eerder werkzaam geweest bij het
bedrijf waar je nu via Prodam gaat werken

Nee

ga direct door naar de ondertekening

JA
Ben je de afgelopen 26 weken en een dag
direct voorafgaand aan je werkzaamheden
bij Prodam, nog werkzaam geweest bij het
bedrijf waar je nu gaat werken via Prodam

JA, vul het “overzicht arbeidsverleden” hieronder in
OVERZICHT ARBEIDSVERLEDEN *
Hoeveel arbeidsovereenkomsten heb je gehad?
Geef hieronder van ieder contract de duur aan:
Begindatum

dd / mm / jjjj

Einddatum

dd / mm / jjjj

Begindatum

dd / mm / jjjj

Einddatum

dd / mm / jjjj

Begindatum

dd / mm / jjjj

Einddatum

dd / mm / jjjj

Begindatum

dd / mm / jjjj

Einddatum

dd / mm / jjjj

Begindatum

dd / mm / jjjj

Einddatum

dd / mm / jjjj

Begindatum

dd / mm / jjjj

Einddatum

dd / mm / jjjj

Begindatum

dd / mm / jjjj

Einddatum

dd / mm / jjjj

Prodam B.V. zal je de arbeidsovereenkomst toezenden die aansluit bij jouw positiebepaling.
Indien je het overzicht arbeidsverleden hebt ingevuld dan is het vereist om werk- en statusoverzichten van andere uitzendorganisaties
en/of werkgevers bij te voegen ter onderbouwing van je arbeidsverleden.

ONDERTEKENING
LET OP! VERGEET NIET DIT FORMULIER TE ONDERTEKENEN EN MET EEN DUIDELIJKE KOPIE VAN EEN GELDIG PASPOORT EN OF ID-BEWIJS (VOOR-EN ACHTERZIJDE) TE RETOURNEREN

Ondergetekende verklaart bovenstaande, zowel voor- als achterzijde, naar waarheid te
hebben ingevuld. Hierbij verklaart ondergetekende dat de op deze inschrijfkaart vermelde
opdrachtgever, bijgevoegde kopie paspoort/ID-bewijs en indien van toepassing kopie
verblijfsdocument, heeft gecontroleerd met mij in persoon.

Naam

Handtekening

Deze kaart z.s.m. opsturen naar:
Prodam B.V.
T.a.v. afd. inschrijvingen
Loopkantstraat 25
5405 AC UDEN

Voor vragen en info bel:
Datum
-

Plaats

T 0413 – 397 702
E info@prodambv.nl
I www.prodambv.nl

