Go2 Payroll
Noorderplein 102-103
7811 MG Emmen
T. 0591-659550
F. 0591-659552
info@go2payroll.nl
www.go2payroll.nl

INSCHRIJFFORMULIER

Welkom bij Go2 Payroll. Wij verzoeken u om dit formulier in te vullen en te ondertekenen. Lever dit formulier in (per mail of
per post of via de uploadmogelijkheid op www.go2payroll.nl), samen met een duidelijke kopie van uw geldige paspoort of IDbewijs (ook achterkant). Een rijbewijs is niet geldig! Na inschrijving ontvangt u (waar mogelijk digitaal) uw
arbeidsovereenkomst en uitzendbevestiging.

IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER
Naam bedrijf
Cao bedrijf
Ingangsdatum contract
Functie medewerker
Bruto uurloon
Contract uren per week
Reiskostenvergoeding

Opdrachtgever verklaart hierbij het kopie van bijgevoegd
paspoort/ID-bewijs, en indien van toepassing het kopie
van het verblijfsdocument, te hebben gecontroleerd met
de identiteit van de medewerker (vermeld op deze
inschrijfkaart) die persoon is op de werkvloer.

€
€

Naam + handtekening
controleur

PERSOONLIJKE GEVEVENS IN TE VULLEN DOOR MEDEWERKER
Voorletter(s)
Roepnaam
Achternaam
Meisjesnaam
Burgelijke staat
Geboortedatum
BSN/Sofinummer
Adres
Postcode/plaats

Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
IBAN nummer (bank)
Naam Rekeninghouder
Bent u student/scholier?

LOONBELASTINGSVERKLARING
De loonheffingskorting is een korting op de loonbelasting/premie volksverzekering. De werkgever of uitkeringsinstantie past de heffingskortingen die voor u
gelden automatisch toe. De loonheffingskorting mag maar door 1 werkgever of uitkeringsinstantie tegelijk worden toegepast. Loonheffingskorting kunt u het
beste toepassen bij de werkgever of uitkeringsinstantie waar u het meest verdient.

Wil je dat Go2 Payroll de loonheffingskorting toepast?
Datum

ja, vanaf
nee, vanaf
Handtekening

Go2 Payroll is verantwoordelijk voor de verwerking van de door de medewerker verstrekte persoonsgegevens. Go2 Payroll gaat hier zorgvuldig mee om. De persoonsgegevens
worden verwerkt ten behoeve van de totstandkoming en uitvoering van een (eventuele) arbeidsovereenkomst, voor managementdoelenden (zoals steekproefsgewijze
kwaliteitscontrole), voor de uitvoering van de wet ter bestrijding van fraude. Ten behoeve van deze doeleinden kunnen gegevens aanderden worden verstrekt, zoals de
opdrachtgever en autoriteit belast met de opsporing en bestrijding van fraude, waaronder de Koninklijke Marechaussee.

POSITIEBEPALING WET FLEXIBILITEIT EN ZEKERHEID
Bent u in de afgelopen 26 weken
plus 1 dag, direct voorafgaand aan
de aanvang met werken voor Go2
Payroll, werkzaam geweest bij het
bedrijf waar je vanaf nu via Go2
Payroll gaat werken?

nee

ja

U start fase A.

Neem contact op met Go2 Payroll.

Go2 Payroll werkt volgens de ABU CAO (Algemene Bond van Uitzendondernemingen). Dit houdt in dat we met het fase systeem werken. Het is
afhankelijk van uw arbeidsverleden in welke fase u start, maar normaliter volgt u de onderstaande fasen:
Fase A de eerste 78 gewerkte weken
Fase B periode van 4 jaar, maximaal 6 contracten voor bepaalde tijd.
Fase C contract onbepaalde tijd

Dit ingevulde inschrijfformulier + kopie ID-bewijs (voor- en achterkant) opsturen naar:
info@go2payroll.nl
of
Noorderplein 102-103
7811 MG Emmen
Voor vragen over dit inschrijfformulier kunt u mailen naar info@go2payroll.nl of bellen via 0591-659550.

ONDERTEKENING & TOESTEMMING VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS

Naam
Datum
Plaats

Handtekening

