
Addendum wijziging arbeidsduur (binnen een contract voor bepaalde tijd) 

 

De ondergetekenden: 
 
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/vennootschap onder 

firma/eenmanszaak [bedrijfsnaam], gevestigd te [adres en plaatsnaam], te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door [naam], hierna te noemen: ‘werkgever’; 

 
en 
 
2.  De heer/mevrouw [naam], wonende te [adres en plaatsnaam], hierna te noemen: ‘werknemer’; 
 
In aanmerking nemende dat: 

- Werkgever en werknemer op [datum] een oproepovereenkomst voor bepaalde tijd zijn 
aangegaan, welke van rechtswege afloopt op [datum]. 

- Werkgever aan werknemer een aanbod heeft gedaan voor een vast aantal uren per 
week/maand, 

- Werknemer dit aanbod geaccepteerd heeft  
- Werkgever en werknemer de gewijzigde arbeidsomvang alsmede daarmee samenhangende 

bepalingen schriftelijk willen vastleggen, 
- Werkgever en werknemer benadrukken dat er geen sprake is van een nieuwe 

overeengekomen arbeidsovereenkomst maar slechts een wijziging van de arbeidsomvang en 
daarmee samenhangende bepalingen. 

Verklaren werkgever en werknemer dat: 

- Werknemer vanaf [datum] een dienstbetrekking heeft voor [aantal] uur per week tegen een 
bruto salaris van €[bedrag] per maand/4weken (keuze maken) en in de functie van [invullen]. 

- Werknemer werkzaam zal zijn op [dagen en eventueel tijden invullen] 
- Werknemer de werkzaamheden zal verrichten te [locatie]. 
- Werknemer recht heeft op [aantal]% vakantiegeld, welke opgebouwd wordt over de periode 

[datum] tot en met [datum] en wordt uitbetaald in de maand/periode [invullen] van het daarop 
volgende jaar. 

- Werknemer recht heeft op [aantal] vakantiedagen per jaar op fulltime basis. 
- De gebruikelijke volledige arbeidsduur bij werkgever [aantal] uur per maand/4 weken bedraagt 

(keuze maken). 
- Op deze arbeidsovereenkomst geen cao van toepassing is/de cao [invullen] van toepassing 

is(keuze maken) 
- In het kader van privacywetgeving partijen hierbij tevens schriftelijk overeenkomen dat de 

werknemer geen persoonsgegevens zal verwerken, in de ruimste zin van het woord, tenzij dit 
strikt noodzakelijk is voor de uitoefening van de werkzaamheden. Daarnaast zal de 
werknemer nimmer persoonsgegevens of overige informatie waarvan werknemer begrijpt of 
kan begrijpen dat deze informatie vertrouwelijk is, aan derden verstrekken (1). 
 

Aldus overeengekomen op [datum] te [plaats] 

 

 

Werkgever,      Werknemer, 

 

  


