Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met AOW-gerechtigde werknemer
De ondergetekenden:
1.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam], gevestigd te [adres en
woonplaats], te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [naam], hierna te noemen:
‘werkgever’;

of
De heer/mevrouw [naam], tevens handelende onder de naam [naam eenmanszaak], gevestigd
te [adres en woonplaats], hierna te noemen: ‘werkgever’;
of
De vennootschap onder firma ‘[naam]’, gevestigd te [adres en woonplaats], te dezen
vertegenwoordigd door haar vennoten, de heer/mevrouw [naam] en de heer/mevrouw [naam],
hierna te noemen: ‘werkgever’;
2.

De heer/mevrouw [naam], geboren op [geboortedatum] wonende te [adres en woonplaats],
hierna te noemen: ‘werknemer’;

Gezamenlijk te noemen: ‘partijen’,
In aanmerking nemende dat:
a.
b.
c.
d.

Partijen wensen met elkaar een arbeidsovereenkomst aan te gaan;
werknemer per [datum] de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt;
(zie toelichting);
partijen wensen deze arbeidsovereenkomst en de daarbij behorende voorwaarden hierbij
schriftelijk vast te leggen.

Komen overeen als volgt:
1. Indiensttreding
1.1

De werkgever neemt de werknemer per [datum] voor onbepaalde tijd in dienst in de functie van
[functienaam], in de ruimste zin, welk dienstverband de werknemer aanvaardt. De werknemer
verbindt zich tot het verrichten van al die werkzaamheden die in de uitoefening van de functie
redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden.

1.2

De werknemer wordt aangenomen voor een dienstverband van [aantal] uur per week, verdeeld
over [aantal] dagen, waarbij de werktijden liggen tussen [tijdstippen]. Werknemer verklaart zich
bereid om indien de werkgever hierom verzoekt buiten de gebruikelijke werktijden
werkzaamheden te verrichten.

1.3

Gedurende een werkdag van [aantal] uur heeft de werknemer recht op [aantal] minuten pauze.
De pauze wordt niet tot de arbeidsduur gerekend en gedurende de pauze bestaat dan ook geen
recht op doorbetaling van loon.

1.4

Er kunnen de werknemer werkzaamheden worden opgedragen welke buiten de
overeengekomen standplaats [plaatsnaam] moeten worden verricht. De werknemer zal
daardoor binnen redelijke grenzen bereid moeten zijn om zijn werkzaamheden (incidenteel)
elders te verrichten.

1.5

In bijzondere gevallen zal op uitdrukkelijk verzoek van werkgever en in een periode van
uitzonderlijke drukte overwerk moeten worden verricht. Overwerk is die tijd die de normale
arbeidstijd overschrijdt en die in opdracht van de werkgever is verricht. De eerste 30 minuten
voor en na de normale werktijd wordt niet als overwerk aangemerkt. (keuze)

1.6

Indien het bedrijfsbelang daartoe aanleiding geeft, kan de werkgever tijdelijk andere
werkzaamheden, welke niet tot de functie behoren, aan de werknemer opdragen. Redelijke
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