
-

@

Persoonsgegevens

Werkgever

Voorletters + achternaam 

Volledige voornamen 

Geboortedatum

Straat en huisnummer 

Postcode en Plaats 

Nationaliteit 

Telefoon of mobiel nummer

E-mail adres

Burger Service Nummer

Dienstverband
Datum in dienst ____–____ – 20_______ Datum uit dienst ____–____ – 20_______
Functie Salarisschaal

Basis dienstverband O Onbepaalde tijd – O bepaalde tijd – O Full timer – O Part timer – O Oproepkracht – O Stagiair

Bankrelatie in Nederland

Loonheffingskorting toepassen

Ondertekening

Lever dit formulier na ondertekening in bij uw werkgever.

Datum Handtekening

C. van Weelden vof
Lindenlaan 69
6584 AC Molenhoek

IBAN-Rekeningnummer

Legitimatiebewijs

Kopie ID bewijs moet duidelijk leesbaar zijn en de foto moet herkenbaar zijn. 

Paspoort en Identiteitskaart:  AUB kopie van voor- en achterkant!

Wilt u dat uw werkgever rekening houdt met de loonheffingskorting?

U kunt de loonheffingskorting maar door één werkgever of uitkeringsinstantie 
tegelijkertijd laten toepassen. 
Als u naast uw bijstandsuitkering gaat werken, bent u verplicht "ja"in te vullen!

O ja

O nee

lonen@cvanweelden.nl

BIC
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