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Jouw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij [naam werkgever] 
 
Wij: 
 
1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘[naam]’, gevestigd aan de      

[adres en woonplaats], hier vertegenwoordigd door [naam];  
of 
 [naam], ook bekend met de handelsnaam ’[naam]’, gevestigd aan de [adres en woonplaats]; 
of 

De vennootschap onder firma ‘[naam]’, gevestigd aan de [adres en woonplaats], hier 
vertegenwoordigd door [naam] en [naam]; 

  
Jij: 
 
2.  [naam], geboren op [geboortedatum] wonende aan de [adres en woonplaats]; 
 
 
We spreken het volgende af: 
 
1.Jouw functie en de tijden waarop je gaat werken 
 
1.1  Je gaat werken als  [functienaam]  voor [aantal] uur per week op de volgende dagen:          

[invullen dagen]. Je hebt op een werkdag altijd [aantal] minuten onbetaalde pauze.  
 
1.2  Op jouw arbeidsovereenkomst is geen cao van toepassing / of op jouw arbeidsovereenkomst 

is de cao [naam cao] van toepassing eventueel voor de periode dat deze algemeen 
verbindend is verklaard. Daarna vallen we terug op de afspraken uit dit document. 

 
2. De duur van het arbeidscontract 
 
2.1  Jouw eerste werkdag is op [datum] en deze arbeidsovereenkomst eindigt vanzelf op [datum]. 
 
2.2  Tijdens de eerste maand van de arbeidsovereenkomst geldt er een proeftijd. Binnen deze 

proeftijd kunnen we allebei op ieder moment het contract beëindigen. 
 
2.3  Na afloop van de proeftijd kunnen we ook beiden tussentijds de arbeidsovereenkomst 

opzeggen. Er geldt dan wel een opzegtermijn van 1 maand.  
 
2.4  Wij zullen 1 maand voordat jouw contract afloopt laten weten of we gaan verlengen.  

Dit kan dan zijn voor nog een tijdelijke periode of voor onbepaalde tijd. 
 
3. Salaris en andere voordelen 
 
3.1  Jouw brutoloon is €[bedrag] per [maand/4 weken/uur] eventueel voor een [aantal]-urige 

werkweek.  
 
3.2 Je ontvangt ieder jaar 8% vakantietoeslag. De uitbetaling van de vakantietoeslag is altijd in de 

maand juni tegelijk met het salaris van die maand.  
 
4. Vakantiedagen 
 
4.1 Je hebt [aantal] [vakantiedagen / vakantie-uren] per jaar.  
 
4.2 Vakantie kan je opnemen nadat wij hiervoor schriftelijke toestemming geven. Als je teveel 

dagen opneemt dan wordt dit na afloop van jouw arbeidscontract verrekend.  
 
4.3 We waarderen je inzet maar vinden het ook belangrijk dat je op tijd van je vakantiedagen 

gebruik maakt. Je maakt jouw (wettelijke) vakantiedagen dan ook ieder jaar zoveel mogelijk 


