
Aanmelding Nieuwe Werknemer

Naam Werkgever:

Gegevens Werknemer
Persoonsgegevens
Achternaam:
Meisjesnaam:
Voorletters (volledig):
Roepnaam:
Geslacht: M / V *
Burgerlijke staat: Gehuwd / Ongehuwd / Samenwonend/ Gereg. partnerschap*
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
SOFI/BSN nummer:
IBAN-nummer:
Nationaliteit:
Nummer identiteitsbewijs**:
Soort identiteitsbewijs: ID kaart/Paspoort/Verblijfsvergunning/ ID bewijs EU*
Kopie identiteitsbewijs aanwezig bij werkgever: Ja / Nee*
Identiteitsbewijs geldig t/m:
Verblijfsvergunning: (indien van toepassing) Ja / Nee* geldig t/m:
Tewerkstellingsvergunning: (indien van toepassing) Ja / Nee* geldig t/m:

Gegevens dienstverband
Datum in dienst:
Duur arbeidsovereenkomst: Onbepaalde tijd / Bepaalde tijd*:  t/m: ……………..
Aantal uren per week: ……….uren
Dagen per week: ma / di / wo / do / vr / za / zo *
Functie:

Salarisgegevens
Loongegevens: € …….….bruto/netto per maand/uur of conform CAO*
Loonheffingskorting toepassen:*** Ja / Nee* met ingang van …. - …. - ….
Reiskostenvergoeding:  Ja / Nee* (max. € 0,19 per kilometer onbelast)
Onkostenvergoeding Ja / Nee* Zo ja, bedrag € ……... per maand.
Auto van de zaak: Ja / Nee* Zo ja, cataloguswaarde € ………...
Bijzonderheden Stagiair / Leerling (BBL) / Anders:…………..*
Ontvangt de werknemer een uitkering WW/Wajong/Anders: ……………………………………………

Handtekening werkgever****: Handtekening werknemer****:

………………………….  ………………………….
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

*** Uw werkgever moet (meestal) loonheffingen inhouden op uw loon. Loonheffingen is de verzamelnaam voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, 
premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor de inhouding moet uw werkgever uw persoonlijke 
gegevens registreren en of u wel of niet de loonheffingskorting wil laten toepassen. U kunt slechts bij één werkgever de loonheffingskorting laten toepassen. 
Als u uw persoonlijke gegevens niet opgeeft, moet uw werkgever 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden. Dit is het hoogste belastingtarief. 
Hetzelfde geldt als u onjuiste persoonlijke gegevens invult, of als u zich niet identificeert. Deze opgaaf moet uiterlijk de dag voor uw eerste werkdag ingeleverd 
worden.

** In het kader van de nieuwe AVG wetgeving vanaf mei 2018 vragen wij u om alleen het nummer van het geldige identiteitsbewijs van de werknemer aan ons 
door te geven. U dient zelf een kopie bij uw eigen administratie te bewaren en hierbij rekening te houden met de wettelijke bewaartermijnen. Als geldig 
identiteitsbewijs gelden een Nederlandse Identiteitskaart, een Nederlands Paspoort, een Paspoort van een land van de EU of een Nederlandse 
Verblijfsvergunning. Een rijbewijs is niet voldoende! Werkgever blijft zelf verantwoordelijk voor het op juiste wijze vaststellen van de identiteit van de 
werknemer.

**** Werkgever en werknemer geven door ondertekening van dit formulier expliciet toestemming aan Alblas van Meurs voor verwerking van hun persoonlijke 
gegevens. 

Alblas van Meurs Belastingadvies & Administraties BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven 
in onze online Privacy policy, zie hiervoor onze website

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;


