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Thuiswerkovereenkomst 
Addendum op de arbeidsovereenkomst 

 
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. Werknemer is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor [bepaalde / onbepaalde] 

tijd voor de werkgever.  
b. De standplaats van werknemer is de bedrijfsvestiging van werkgever te [adres].  
c. Naast dat de werkzaamheden vanuit de standplaats als bedoeld onder b dienen te worden 

verricht, kan er sprake zijn van een tijdelijke, dan wel structurele vorm van thuiswerken.  
d. Partijen realiseren zich dat dit een aanvulling op, dan wel wijziging van de arbeidsvoorwaarden 

betreft en wensen dan ook de hierna volgende afspraken bij wijze van addendum op de 
arbeidsovereenkomst vast te leggen.  

 
Komen overeen als volgt: 
 
1. Ingangsdatum en aantal thuiswerkdagen 
 

1.1. Partijen komen overeen dat de werknemer met ingang van [datum] (eventueel: en tot en met 
[datum]) (eventueel: een gedeelte van en/of al dan niet op incidentele basis) de 
werkzaamheden vanuit zijn huis zal verrichten, met inachtneming van de in deze overeenkomst 
opgenomen afspraken. 
 

1.2. Partijen vullen het thuiswerkpatroon van de werknemer gezamenlijk in, waarbij onder meer de 
bezetting op de kantoorlocatie een rol zal spelen. Werknemer zal [aantal] dagen vanuit huis 
werken. Indien werknemer ook op andere dagen vanuit huis wenst te werken, dient  
voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever te worden verkregen. 
 

1.3. Werkgever behoudt het recht om werknemer alsnog op werkdagen die waren aangewezen als 
thuiswerkdagen naar de standplaats te laten komen, indien het bedrijfs- of dienstbelang dit 
noodzakelijk maakt (‘piek en ziek’). Werknemer begrijpt en accepteert dat.  

 
 
 
 


