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De inhoud van de arbeidsovereenkomst
De arbeidsovereenkomst heb je in verschillende vormen en maten, maar wat heb je nu
precies nodig om aan alle wettelijke verplichtingen van dit document te voldoen? Het is
natuurlijk ook belangrijk dat de overeenkomst allesomvattend is, zodat je het
personeelsdossier compleet kan maken. Zorg dat je in dit formele document in ieder
geval de volgende dingen meeneemt: 

Basisgegevens
De basisgegevens voor de arbeidsovereenkomst zijn de naam, geboortedatum en
woonplaats van werknemer én werkgever.  

Plaats 

De functie 
Het liefst aangevuld met de hoofdtaken en in de bijlage een functie-omschrijving. 

De plek waar de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. 

Moment van indiensttreding 

Duur van de arbeidsovereenkomst 

Indien het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is.

Verlofdagen 

Het aantal vakantie- en ATV-dagen en hoe dit wordt berekend.  

Opzegtermijn contract

De opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst, voor zowel werknemer als werkgever.

Loon & uitbetaling

Wat is het loon en wat is de termijn van uitbetaling? 

Aantal uren per dag of per week 

http://https://expertinrecruitment.nl/tools/een-personeelsdossier-ontwikkelen/
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Eventuele pensioenregeling

De secundaire arbeidsvoorwaarden neem je mee in de arbeidsovereenkomst indien deze
niet in een aanwezig personeelshandboek beschreven staan.  

Eventuele CAO van toepassing 

Verwijzing personeelshandboek 

Een verwijzing naar het personeelshandboek en dat deze een onlosmakelijk onderdeel
van de arbeidsovereenkomst is. 

Secundaire arbeidsvoorwaarden 

Eventueel concurrentiebeding 

http://https://expertinrecruitment.nl/tools/een-personeelshandboek-ontwikkelen/


Ontdek meer tools
Op www.expertinrecruitment.nl vind je de beste tools
om van jouw recruitmentproces een succes te maken.
Het platform is speciaal ontwikkeld voor ondernemers
en managers binnen het mkb, HR-professionals en
recruiters. Met ons platform ontdek je thema's, trends &
ontwikkelingen en tools zoals deze om jou op weg te
helpen met succesvol recruitment voor jouw bedrijf.

© 2021 - Expert in Recruitment. Aan onze tools kunnen
geen rechten ontleend worden. Deze tools zijn
uitsluitend voor persoonlijk gebruik ontwikkeld. Delen
met derden is zonder schriftelijke toestemming van de
ontwikkelaar niet toegestaan.
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