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Aanmeldformulier werknemer

Naam werkgever

Werknemersnummer (in te vullen door Felixx.® loon)

Achternaam (de eigen naam)

Volledige voorletters

Volledige voorvoegsels

Roepnaam

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

Burgerservicenummer (BSN)

Nationaliteit

Geslacht

Burgerlijke staat

Mobiele nummer (privé)

E-mailadres (privé)

Volledige naam van de partner

IBAN-nummer

Loonheffingskorting toepassen

Handtekening inzake loonheffingskorting*

Woonland

Auto van de zaak

Kenteken van de auto

Rijdt de werknemer privé met de auto?

Verklaring geen privégebruik aanwezig

Eigen bijdrage leaseauto

Persoonsgegevens

Rekeninggegevens

Loonheffingen

Autogegevens

Salarisgegevens

Bruto salaris per maand

Bruto uurloon 
(invullen indien uurloner of oproepkracht)

Man

Gehuwd

Vrouw

Ongehuwd Samenwonend

Ingangsdatum:

FT PT€

€

Neutraal

€

E-mailadres (werk)

Per uur

Per maand

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja

NeeJa

Nee



Bezoekadres  Telefoon   E-mail | Internet  KvK-nummer  Bank | BTW
Hendrik Figeeweg 1-V  +31 (0)23-531 80 00  www.felixxwerkt.nl  34122589 NL 96   INGB 0664 5162 89
2031 BJ Haarlem     info@felixxloon.nl  Gemeente Haarlem  NL 60 RABO 0141 8694 29
Nederland            NL 8149.33.166.B.01
                 CENT Lonen B.V. handelend onder de naam Felixx.® loon
            
 

Contractinformatie

Reserveringen

Overige gegevens

Bijzonderheden

Ingangsdatum contract

Einddatum contract bepaalde tijd

Aantal contracturen

Uren per dag

Afdeling

Functie en functiegroep conform cao 
(indien van toepassing)

Leerling BBL - contracturen incl./excl. schooluren

Vakantietoeslag direct uitbetalen?

Schriftelijk ondertekend contract aanwezig

Vakantieuren direct uitbetalen?

Vakantieuren (of dagen) registratie op loonstrook?

Tijd voor tijd registratie?

Aantal vakantiedagen op jaar- & fulltime basis?

Reiskostenvergoeding

(gezien, akkoord en kopie aanwezig)

(volledig ingevuld en ondertekend)

Onkostenvergoeding

Omschrijving soort onkostenvergoeding

Telefoonvergoeding

Bijtelling/inhouding maaltijden per dag

ID-bewijs*

Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Geniet (genoot) de werknemer voorafgaand aan de 
dienstbetrekking van een WW- of bijstandsuitkering?

Heeft de werknemer de status van arbeidsgehandicapte 
(WIA/WAO/Wajong/WA Z  of anderszins)?

* Indien geen handtekening is gezet bij het onderdeel loonheffingen, dan dient de verklaring loonheffingen volledig ingevuld en ondertekend 
te worden. Deze verklaring kunt u vinden op onze website www.felixxwerkt.nl of op de website www.Belastingdienst.nl. Ook dient u van iedere 
werknemer een kopie ID-bewijs te maken. Dit kan een paspoort of gemeentelijke identiteitskaart zijn. Van de gemeentelijke identiteitskaart dient u 
beide zijden te kopiëren. Een rijbewijs is in dit verband niet voldoende.

BEP ONB

Indien ja, doelgroepverklaring aanwezig?

€

€

€

€

Ja Nee

Ma: Di: Wo: Do:

Vr: Za: Zo:

Incl. Excl.

Aantal uren school per week:

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

http://www.felixxwerkt.nl 
http://www.Belastingdienst.nl
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