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A R B E I D S O V E R E E N K O M S T  

 

 

 

Partijen: 

 

[naam werkgever], gevestigd te (postcode) [plaatsnaam] aan de [adres], in deze vertegenwoordigd door 

[naam] (functie), hierna te noemen ‘Werkgever’, 

 

en 

 

de heer / mevrouw [naam werknemer], geboren op [datum], wonende te (postcode) [plaats], aan de 

[adres], hierna te noemen ‘Werknemer’, 

 

 

 

zijn het volgende overeengekomen: 

 

x. Datum indiensttreding en functie 

 Werknemer treedt met ingang van [datum] bij Werkgever in dienst.  

 

 Werknemer bekleedt de functie van [functienaam]. Onderdeel van de taken en gebruikelijke 

werkzaamheden bij deze functie is / zijn [beschrijving werkzaamheden]. Werknemer zal ook andere 

taken verrichten dan die tot de gebruikelijke werkzaamheden behoren, als deze redelijkerwijze van 

Werknemer kunnen worden verlangd.  

 

x. Duur arbeidsovereenkomst en proeftijd 

 De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van [duur] en eindigt dus in elk geval van rechtswege 

op [datum].  

 

 [alternatief:] 

 De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.  

 

 De proeftijd bedraagt [één / twee] maand[en]. [Informeer bij Sterc arbeidsrecht advocaten naar de 

vereisten en mogelijkheden.] 

 

x. Arbeidsomvang, werktijden en locatie 

 De arbeidsomvang bedraagt [aantal] uur per week. De werkweek loopt van [dag] tot en met [dag] van [tijd] 

uur tot [tijd] uur.  

 

Werknemer verbindt zich, wanneer dat voor een goede vervulling van de werkzaamheden nodig is, op 

verzoek van Werkgever buiten de gebruikelijke werktijden overwerk te verrichten. [optioneel:]  Er bestaat 

geen recht op vergoeding van overwerk. 
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De werkzaamheden worden gebruikelijk verricht op het kantoor van Werkgever te [plaats]. 

 

x. Salaris 

 Het salaris van Werknemer bedraagt € [bedrag] bruto per maand. Het salaris wordt – na de gebruikelijke 

inhoudingen – uiterlijk op de laatste dag van de kalendermaand overgemaakt op het bij Werkgever 

bekende bankrekeningnummer van Werknemer.  

 

Aan Werknemer wordt bovendien een vakantiebijslag van 8% over het salaris betaald. De opgebouwde 

vakantiebijslag wordt overgemaakt met de salarisbetaling over de maand mei. [onder voorwaarden zijn 

alternatieven mogelijk, bijvoorbeeld dat vakantiebijslag is inbegrepen of niet is verschuldigd. Informeer 

bij Sterc arbeidsrecht advocaten naar opties] 

 

x. Vakantie 

 Werknemer heeft recht op [ten minste 20 bij voltijds] vakantiedagen per kalenderjaar met behoud van 

salaris. De vakantie wordt door Werkgever vastgesteld na overleg met Werknemer en zo veel als mogelijk 

overeenkomstig de wensen van Werknemer. Vakantiedagen dienen zoveel mogelijk te worden 

opgenomen in het jaar waarin deze zijn opgebouwd. [alternatieve bepalingen mogelijk waaronder over 

vervaltermijn en wijze van vaststelling. Informeer bij Sterc arbeidsrecht advocaten] 

 

x. Onkostenvergoedingen 

 [Verschillende varianten. Informeer bij Sterc arbeidsrecht advocaten naar de vereisten en mogelijkheden. 

Let op dat regeling in overeenstemming is met o.a. fiscale Werkkostenregeling] 

 

x. Bonusregeling 

 [Verschillende varianten. Informeer bij Sterc arbeidsrecht advocaten naar de vereisten en mogelijkheden.] 

   

x. Aandelenoptieregeling 

 [Verschillende varianten. Informeer bij Sterc arbeidsrecht advocaten naar de vereisten en mogelijkheden.] 

 

x. Auto 

 [Verschillende varianten. Informeer bij Sterc arbeidsrecht advocaten naar de vereisten en mogelijkheden.] 

 

x. Verzekeringen 

 [Verschillende varianten. Informeer bij Sterc arbeidsrecht advocaten naar de vereisten en mogelijkheden.] 

 

x. Arbeidsongeschiktheid 

 Indien Werknemer door ziekte de overeengekomen werkzaamheden niet kan verrichten, zal Werknemer 

dit uiterlijk om 09.00 uur op de eerste ziektedag bij Werkgever melden onder opgave van de 

vermoedelijke duur daarvan, het juiste verpleegadres en mogelijke alternatieve werkzaamheden waartoe 

de Werknemer in staat is. Zodra het tijdstip waarop Werknemer de werkzaamheden zal hervatten bekend 

is, zal Werknemer ook daarvan Werkgever onverwijld melding doen. 

 

 De wettelijke regels zijn van toepassing, waaronder ten aanzien van de hoogte van de loondoorbetaling, 

te weten 70% gedurende maximaal 104 weken van ziekte, met het minimumloon als ondergrens 

gedurende het eerste ziektejaar. [alternatieven bepalingen mogelijk waaronder: hoogte loon, wachtdagen, 

verrekening met bovenwettelijke vakantiedagen, bonus bij laag verzuim, etc] 
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x. Pensioenregeling 

 Er is geen pensioenregeling van toepassing.  

 

[Alternatief 1 >] 

Werknemer zal deelnemen aan de collectieve pensioenverzekering van Werkgever, indien en zodra 

Werknemer aan de voorwaarden daarvan voldoet. De rechten en verplichtingen met betrekking tot de 

pensioenvoorziening zijn omschreven in het pensioenreglement. 

 

x. Geheimhouding  

[Verschillende varianten. Informeer bij Sterc arbeidsrecht advocaten naar de vereisten en mogelijkheden.] 

 

x. Concurrentiebeding 

[Verschillende varianten. Informeer bij Sterc arbeidsrecht advocaten naar de vereisten en mogelijkheden.] 

 

x. Relatie- en wervingsbeding 

 [Verschillende varianten. Informeer bij Sterc arbeidsrecht advocaten naar de vereisten en mogelijkheden.] 

 

x. Nevenwerkzaamheden 

 [Verschillende varianten. Informeer bij Sterc arbeidsrecht advocaten naar de vereisten en mogelijkheden.] 

 

x. Intellectuele eigendomsrechten 

 [Verschillende varianten. Informeer bij Sterc arbeidsrecht advocaten naar de vereisten en mogelijkheden.] 

 

x. Boetebeding 

 [Bij overtreding van verplichtingen. Verschillende varianten. Informeer bij Sterc arbeidsrecht advocaten 

naar de vereisten en mogelijkheden.] 

 

x. Verwerking van persoonsgegevens 

[Verschillende varianten. Informeer bij Sterc arbeidsrecht advocaten naar de vereisten en mogelijkheden.] 

 

x. CAO 

De [naam CAO] is van toepassing. Alternatief: Er is geen CAO van toepassing. [Verschillende varianten. 

Check gebondenheid van werkgever en werknemer. Let op risico van ongeldigheid partijafspraken als in 

strijd met CAO. Informeer bij Sterc arbeidsrecht advocaten.] 

 

x. Algemene bedrijfsregels, eenzijdige wijziging 

 Werknemer verklaart op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de bij Werkgever geldende 

(algemene) bedrijfsregels.[check: is een Personeelsgids of –handboek van toepassing?] 

 

Werkgever is bevoegd om de voorwaarden eenzijdig te wijzigen als daartoe een zodanig zwaarwegend 

belang bestaat dat het belang van Werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.  

 

x. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 

 Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd.  
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 De arbeidsovereenkomst kan (tussentijds) worden opgezegd en met inachtneming van de wettelijk 

voorgeschreven termijnen. [Verschillende varianten. Informeer bij Sterc arbeidsrecht advocaten naar de 

vereisten en mogelijkheden.] 

 

 Op eerste verzoek van Werkgever en bij einde van de arbeidsovereenkomst, zal Werknemer alle aan 

Werknemer ter beschikking gestelde zaken in goede staat aan Werkgever terug te geven. 

 

 

[plaats], [datum] 

 

 

 

[naam werkgever]                                        [naam werknemer] 

[naam] 


