
Pers.Nr. Postcode

Pers.Nr. Datum

op locatie *

Pers.Nr. Datum van uitdienst-treding 

wn na wetenschap wg van 

contractsverlies

Pers.Nr. Vakantietoeslagen Deelnemer gesloten VUT-bestand ja/nee

Overgeplaatste wn na wetenschap wg van 

contractsverlies

Persoonlijke Toeslag Bruto Pers Toeslag 

Reisk p.d.

Netto Pers Toeslag 

Reisk p.d.

Vestigingstoeslag op 

verzoek opdrachtgever

Lopende afbouw 

regeling ja/nee

Datum einde 

afbouwregeling

Bijspaarregeling 

ouderdomspens.

Bijspaarregeling 

ouderdomspens. %

Vakantiedagen

Salaris per 4 weken Salaris per  maand (Rest)verevenings-

toeslag

per periode / maand

Opdrachtgever:

Huidige Cateraar:

Contactpersoon huidige cateraar:

Telefoon:

E-mail:

Uitvraagdatum: 

Uiterlijke retour datum:

Woonplaats Geboortejaar Contract 

bepaalde/onbepaalde tijd

Datum afloop BT Datum in dienst 

CAO

Dienstverband in CAO        deel 

A of deel B

Werkzaam

op locatie

Functienaam Contracturen

per week

Contractdagen per 

week

Salarisschaal Functiejaren

Deelnemer coll. 

nabestaandenpensioen 

ja/nee

Individueel 

nabestaandenpensioen 

ja/nee

Inhouding premie per 

maand INP

Compensatie zondagtoeslag 

(per uur)

Bijlage 3  

 

Deze bijlage geldt vanaf 1 januari 2015 d.w.z. is van toepassing op contractswisselingen waarbij de cateringovereenkomst ingaat op of na 

1 januari 2015. 

 

Mutatielijst bij contractswisseling 

 

 

 

 

  



Laatste salarisstrook dient meegestuurd te worden 

Bedragen moeten altijd naar rato worden ingevuld 

1. Bij bepaalde tijd contract aangeven of het het 1e,, 2e, 3e, 4e, 5e contract is 

2. Bij samengestelde locaties per medewerker aangeven op welke locatie hij/zij werkt 

3. Eventuele wijzigingen in het aantal overeengekomen contracturen moeten vermeld worden 

4. Het daadwerkelijke bruto salaris aangegeven per periode zonder toeslagen 

5. Bij alle van toepassing zijnde toeslagen het bruto bedrag per periode of maand (i.v.t. met uitzondering van de persoonlijke toeslag 

reiskosten) 

6. Van alle medewerkers met een lopende afbouwregeling, de relevante correspondentie meesturen 

7. Berekening van vakantiedagen en vakantietoeslagen is inclusief persoonsgebonden toeslagen. 

 

In de vrije kolommen kan men afwijkende toeslagen (pers. Tsl. Ort etc) of andere belangrijke info aangeven 

 

Mogelijk worden er gedurende de looptijd van de cao nog onderwerpen aan de lijst toegevoegd.  

Voor de meest actuele versie van de lijst wordt verwezen naar www.werkenincontractcatering.nl   

 
  

http://www.werkenincontractcatering.nl/


 


