
informatieplicht aanvulling termijn

Naam en woonplaats
partijen

1 week

Plaats of plaatsen waar
wordt gewerkt

Als geen vaste werkplek, de
vermelding dat op
wisselende plaatsen wordt
gewerkt.

1 week

Functie of aard van het werk 1 week

Startdatum
arbeidsovereenkomst

1 week

Duur of einddatum Als het een bepaalde tijd
contract is. Anders moet
worden vermeld dat het
een contract voor
onbepaalde tijd is.

1 week

Aantal vakantiedagen of
wijze berekening

Werkgever moet ook
informeren over andere
vormen van (wettelijk)
verlof, zoals zorgverlof of
ouderschapsverlof.

1 maand

Duur opzegtermijnen of wijze
berekening

Werkgever moet ook
informeren over procedure
en vereisten van een
opzegging.

1 maand

Proeftijd Duur en voorwaarden. 1 week

Loon en termijn uitbetaling Werkgever moet ook
informeren over:

● aanvangsbedrag
● afzonderlijke

bestanddelen
● wijze en frequentie

betaling

1 week

Gebruikelijke arbeidsduur Informatieplicht verschilt
afhankelijk van vraag of

1 week
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werknemer voorspelbare
werktijden heeft:

Gebruikelijke arbeidsduur Voorspelbare werktijden
● normale dagelijkse/

wekelijkse
arbeidsduur

● regelingen voor
arbeid buiten
normale
arbeidsduur

● loon voor werk
buiten normale
arbeidsduur

● regelingen voor
wisselen van
diensten

1 week

Gebruikelijke arbeidsduur Onvoorspelbare
werktijden

● bevestiging dat
werktijden variabel
zijn

● aantal
gegarandeerde
betaalde uren

● loon voor arbeid
boven
gegarandeerde
uren

● dagen en uren
waarop werknemer
kan worden
verplicht te werken

● termijnen voor de
oproep van arbeid

1 week

Wel/ geen pensioenregeling 1 maand

Wel/ geen cao van
toepassing

1 maand

Of het een
uitzendovereenkomst of

als het een
uitzendovereenkomst is, de

1 maand
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payroll overeenkomst
betreft

identiteit van de inlenende
onderneming, zodra
bekend

Of het een
oproepovereenkomst
betreft

1 maand

Als de werknemer langer
dan 4 aaneengesloten
weken buiten Nederland
werkt

● duur
● huisvesting
● sociale zekerheid
● valuta betaling
● eventuele

vergoedingen
● wijze van terugkeer

vóór vertrek

Door werkgever geboden
recht op scholing

indien van toepassing 1 maand

Identiteit sociale
zekerheidsinstellingen

Instellingen die de sociale
bijdragen in het kader van
de arbeidsrelatie
ontvangen en bescherming
op het gebied van sociale
zekerheid aangeboden
door de werkgever.

1 maand
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