Aanmeldformulier werkgever

Naam werkgever
Werkgeversnummer (in te vullen door Felixx.® loon)

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Naam contactpersoon bedrijf
E-mailadres contactpersoon bedrijf
Naam contactpersoon salarisadministratie
E-mailadres contactpersoon salarisadministratie
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats
KvK-nummer
Loonheffingsnummer
Sectorcode
Telefoonnummer
Algemeen e-mailadres
Met welk boekhoudpakket wordt er gewerkt?
Is met deze boekhoudsoftware een koppeling gewenst?

Ja

Nee

Ja

Nee

Wat is de naam van de accountant?
Dient de account een accountantsinlog te krijgen?
Wat is het e-mailadres van de accountant?

Rekeninggegevens
IBAN-nummer

CAO en BTER
Welke cao is van toepassing binnen uw bedrijf?
Bent u aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds?

Ja

Nee

Naam van het bedrijfstakpensioenfonds
Aansluitnummer van het bedrijfstakpensioenfonds

Werkhervattingskas
Is het bedrijf eigenrisicodrager voor de WGA?

Ja

Nee

Bij welke maatschappij heeft u het risico verzekerd?
Is het bedrijf eigenrisicodrager voor de ZW?

Ja

Nee

Bij welke maatschappij heeft u het risico verzekerd?
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Arbeidsovereenkomsten
Hoeveel uur is een volledige werkweek in uw bedrijf?
Hoeveel procent bedraagt de vakantietoeslag?
In welke maand wordt de vakantietoeslag uitgekeerd?
Recht aantal vakantieuren op fulltime basis?
Zelf de verlofaanvragen indienen via Felixx.® loon?

Ja

Nee

Verlofregistratie via Felixx. loon?

Ja

Nee

Is een dertiende maand van toepassing?

Ja

Nee

Kerstpakketten van toepassing?

Ja

Nee

Indien ja: doorgeven aan Felixx. loon

Werkkleding van toepassing?

Ja

Nee

Indien ja: is dit getoetst?

Dienen werknemers een eigen inlog te krijgen?

Ja

Nee

Indien ja: privé e-mailadressen aanleveren

Onkostenvergoedingen van toepassing?

Ja

Nee

Indien ja: specificeer hieronder

®

®

Bedrijfsregelingen
Heeft u een bedrijfseigen pensioenregeling?

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Bij welke pensioenuitvoerder bent u aangesloten?
Heeft u een arbodienst?
Bij welke arbodienst bent u aangesloten?
Bent u verzekerd tegen loondoorbetaling bij ziekte?
Bij welke verzekeraar bent u verzekerd?

Mee te sturen documenten
Kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan een jaar)
Kopie paspoort of identiteitsbewijs van de eigenaar of bestuurder
Kopie laatste loonstrook per werknemer

(mee te sturen bij een lopende salarisadministratie)

Kopie WHK-beschikking van de Belastingdienst

(mee te sturen bij een lopende salarisadministratie)

Loonaangifte laatste verwerking			

(indien mogelijk in xml-bestand)

Privé e-mailadressen voor werknemers inlog

(indien van toepassing)
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