
* Dit is nodig om de arbeidsduur te kunnen berekenen en de lonen op uurbasis uit te kunnen rekenen.

Opvragen inlenersbeloning bij de inlener

Onderneming
Naam onderneming klant: ____________________________________________________________

Branche waarin de onderneming actief is: _______________________________________________

Van toepassing zijnde arbeidsvoorwaardenregeling
Valt uw onderneming onder een cao?

Ja: Welke cao?: __________________________________________________________
Is deze cao algemeen verbindend verklaard?: ja/nee

Nee: Is er een indelingsmethodiek, functie en/of beloningsgebouw van toepassing?:
Ja: kopie bijvoegen
Nee: ____________________________

Functie uitzendkracht
Functienaam werkzaamheden uitzendkracht: ____________________________________________

Indien niet opgenomen in de cao / regeling van de inlener, dan is de volgende referentiefunctie uit de
functie-indeling van de ABU-CAO : _________________________________

Wat zijn de werktijden en rusttijden in deze functie?: _______________________________________

Elementen uit de inlenersbeloning
Loon
Functiegroep/salarisgroep waarin de functie is ingedeeld: ___________________________________

Geldend periodeloon in de bijbehorende schaal: __________________________________________

Via welke methodiek / op welke wijze wordt het uurloon berekend?*: __________________________

Van toepassing zijnde uurloon:________________________________________________________

ADV
Is er binnen uw onderneming sprake van arbeidsduurverkorting?

Ja: de regeling luidt als volgt:
Nee: _____________________________

Toeslagen:
Wanneer is binnen uw bedrijf sprake van overwerk?: ____________________________________

Hoeveel bedraagt de toeslag?: ________________________________________________
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**Dit is de verhoging die met vakbonden wordt afgesproken. De periodieke verhoging wordt
individueel bepaald.
***Indien de initiële loonsverhoging niet bekend is, graag doorgeven zodra deze bekend wordt.

Wanneer is binnen uw bedrijf sprake van onregelmatige werktijden?: ________________________

Hoeveel bedraagt de toeslag?: _________________________________________________

Wanneer is binnen uw bedrijf sprake van verschoven uren?: _________________________________

Hoeveel bedraagt de toeslag?: _________________________________________________

Is er een ploegentoeslag van toepassing?: ______________________________________________

Hoeveel bedraagt de toeslag?: _________________________________________________

Verhogingen
Wat is de hoogte en het tijdstip van de initiële** loonsverhoging***?

Tijdstip: ____________________________________________________________________

Hoogte: ____________________________________________________________________

Hoe en wanneer ontvangen uw medewerkers een periodiek?: _______________________________

Tijdstip: ____________________________________________________________________

Hoogte: ____________________________________________________________________

Kostenvergoeding
Welke kostenvergoedingen (zoals bijvoorbeeld reiskosten, pensionkosten, gereedschapskosten)
worden vrij van loonheffing verstrekt?:

Soort en hoogte: _____________________________________________________________

Handtekening: ____________________________________ Datum: ________________

Naam: _____________________________________________________

Functie: ____________________________________________________

Graag dit formulier ingevuld en getekend retour te sturen dit kan per mail naar : info@technium.nl




