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Addendum bij arbeidsovereenkomst vanwege tijdelijke urenuitbreiding 
 
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]’, 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:   
 

- partijen een arbeidsovereenkomst voor [bepaalde tijd / onbepaalde tijd] zijn aangegaan, 
gedateerd [datum], welke schriftelijk is vastgelegd; 

- partijen vervolgens een aanvullende voorwaarde zijn overeengekomen in de vorm van een 
tijdelijke urenuitbreiding. Deze tijdelijke urenuitbreiding is ingegeven door [reden voor tijdelijke 
urenuitbreiding];  

- partijen uitdrukkelijk beogen om deze uitbreiding tijdelijk te laten zijn binnen de bestaande 
arbeidsovereenkomst en hen geenszins voor ogen staat om hiermee een nieuwe 
arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:668a BW; 

- partijen het wenselijk achten om deze nadere afspraak schriftelijk vast te leggen in dit 
addendum. 

 
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 

1. Van [datum] tot en met [datum] geldt dat de huidige arbeidsomvang tijdelijk wordt uitgebreid 
met [aantal] uren per week en daardoor tot een totaal van [aantal] uur per week, verdeeld over 
[aantal] dagen. 
 

2. De tijdelijke uitbreiding eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijdsduur 
hiervan is verstreken.  
 

3. Dat de functie van [functie] ongewijzigd blijft en tijdens de tijdelijke urenuitbreiding geen andere 
werkzaamheden zullen worden verricht.  
 

4. Voor deze arbeidsuren gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden als bij de oorspronkelijke 
arbeidsovereenkomst van [datum]. Deze worden naar rato van het aantal gewerkte uren 
berekend. 

 
5. Alle overige voorwaarden uit de arbeidsovereenkomst zijn ook op deze uitbreiding van kracht 

en blijven onverkort van toepassing.  
 

6. Dit addendum zal aan de geldende arbeidsovereenkomst worden gehecht en maakt 
onlosmakelijk onderdeel hiervan uit. 
 

 


