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Verhuur van torenkranen Uitzendwerkzaamheden Bouwkundig advies 

 

Inschrijf formulier uitzendkracht 

 

1.  Personalia 

Naam          :  

Voorletters :                           Roepnaam : 

Adres         : 

Postcode    :                           Woonplaats :   

Telefoonm  :                           Telefoonnm bij nood + naam : 

Geboortedatum :                    Geboorteplaats :  

Identiteit*     : Paspoort / Gemeentelijke IDkaart    nr:  

Identiteit geldig tot datum:     

Nationaliteit :                            BSN nr:                           

Kinderen      :    x zoon                    x dochter    Leeftijden:     zoon      dochter 

Burgerlijke staat *:   0Gehuwd   0Alleenstaand   0Weduwe   0Gescheiden   0Samenwonend   

Indien van toepassing 

Adres in Buitenland :  

Postcode/Woonplaats : 

IBAN Bank rekening :  

Swift code :                                  Plaats:   

Buitenlandse bank buiten Nederland* :        JA / NEE 

Naam rekeninghouder :  

 

Bent u in het bezit van een Rijbewijs* :        JA / NEE 

Welke rijbewijzen beschikt over* :  0A   0B   0C   0D   0E    0AM            

Rijbewijs nummer:                                    geldig tot datum : 

 

Bent u in het bezit van een TCVT bewijs* :  JA / NEE 

Welke TCVT bewijzen beschikt over :  

TCVT bewijs nummer:                              geldig tot datum : 

 

Bent u in het bezit van een VCA bewijs* :    JA / NEE 

Welke rijbewijzen beschikt over* :  VCA 1 of   VCA VOL            

VCA bewijs nummer:                                geldig tot datum : 
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Inschrijf formulier uitzendkracht 

 

2.  Opleiding / werkervaring 

Opleidingsniveau:                                                                                 diploma JA/ NEE 

                                                                                                                diploma JA/ NEE 

                                                                                                                diploma JA/ NEE 

      

      

     Talenkennis:   Nederlands          woord / geschrift 

                          Engels                  woord / geschrift 

                          Duits                   woord / geschrift   

     Anders namelijk :  
 

       

     Werkervaring : Zie ingesloten CV   (bijvoegen bij email aan ons) 

 

 

3.  Beschikbaarheid 

      Fulltime 40uur+  / Parttime 36uur+  /  Oproepbasis  /  Vakantiekracht 

      Vanaf :                                               tot : 

      Niet beschikbaar op :                    

      Reden:  

 

      Maximale reisafstand woon/werk :                km.                                    uur. 

 

 

4. Overige 

      PBM (persoonlijk beschermingsmiddelen): 

      Indien PBM verplicht zijn dient de werknemer deze ten alle tijden te dragen op het werk.  

      Deze middelen krijgt u bij aanvang werk.  Ieder jaar een nieuwe set van ons als het nodig is. 

      Door verlies of diefstal of kapot dient u bij ons nieuwe te bestellen en dient u dat zelf te betalen. 

      Dat wordt van uw salaris afgehouden. U dient onze werkkleding te dragen. 
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De uitzendkracht begrijpt dat het onjuist en/of onvolledig invullen van dit inschrijfformulier gevolgen kan 

hebben voor de inschrijving, werkaanbieding door het uitzendbureau en de daaraan ten grondslag 

liggende uitzendovereenkomst en uitbetaling. 

Eventuele, voor de uitzendkracht en /of uitzendburau, nadelige gevolgen van het onjuist en/of onvolledig 

invullen van het inschrijfformulier komen gheheel voor eigen risicovan de uitzendkracht. 

 

De bovenstaande gegevens zullen door het uitzendbureau vertrouwelijk worden behandeld en worden 

opgenomen in de geautomatiseerde databank van het uitzendburau. Het uitzendburau handelt daarbij 

conform het daarom trent bepaalde in Wet persoonsregiestraties. 

De uitzendkracht gaat ermee akkoord dat de NAW gegevens en Paspoort / ID nummer via Intranet van 

Plug Craneservice BV, aan de opdrachtgever wordt verstrekt door Plug Craneservice BV. 

 

Plug Craneservice BV is aangesloten bij NBBU, en is verplicht zich te houden aan alle gedragsnormen en 

kwaliteitseisen die voortvloeien uit de voorwaarden van de erkenningsregeling binnnen de 

uitzendbranche, die wordt gecontroleerd volgens de normen van NEN4400-1 &  SNA 

 

 

Datum van inschrijving :  

 

 

Handtekening uitzendkracht : 

 

 

 

 

Bijlage 1 :   Verklaring Loonheffingen.  (dient u verplicht in te vullen en te ondertekenen) 

( Let op bij kopje 2 dient u JA in te vullen als wij de enige werkgever zijn en de datum van aanvang werkzaamheden ) 
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Model
Opgaaf gegevens voor de loonheffingen

 Waarom dit formulier?

Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt loonheffingen in op 
uw loon of uitkering. Loonheffingen is de verzamelnaam voor loon-
belasting/premie volksverzekeringen, premies werknemers ver-
zekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg verzekerings-
wet. Voor de inhouding moet uw werkgever of uitkeringsinstantie 
uw persoonlijke gegevens registreren.

Met dit formulier geeft u deze gegevens op. Verder geeft u aan of u 
wilt dat uw werkgever of uitkeringsinstantie de loonheffingskorting 
toepast. Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt dan minder 
loonbelasting/premie volksverzekeringen in op uw loon of uitkering.

Als u geen gegevens opgeeft
Als u uw persoonlijke gegevens niet – of fout – opgeeft, moet 
uw werkgever of uitkeringsinstantie 52% loonbelasting/premie 
volksverzekeringen inhouden. Dit is het hoogste belastingtarief. 
Bovendien moet uw werkgever over uw hele loon de premies 
werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage 
Zorgverzekeringswet berekenen. Dit geldt ook als u zich niet 
legitimeert.

Invullen en inleveren
U moet dit formulier ingevuld en ondertekend vóór uw 1e werkdag 
bij uw werkgever inleveren. Gaat u werken op dezelfde dag waarop 
uw werkgever u aanneemt? Dan moet u deze opgaaf inleveren 
vóór u gaat werken. Als u een uitkering krijgt, moet u deze opgaaf 
inleveren voor de 1e betaling.

Bij het inleveren van deze opgaaf moet u zich legitimeren. 
Neem dus een geldig identiteitsbewijs mee.

  Let op!
   Als er iets in uw gegevens verandert nadat u dit formulier 

hebt ingeleverd, moet u dit schriftelijk aan uw werkgever of 
uitkeringsinstantie doorgeven. Lever dan een nieuwe 
‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ bij uw werkgever of 
uitkeringsinstantie in.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl 
en zoek op ‘heffingskortingen’.

1 Uw gegevens

Heeft uw werkgever of uitkeringsinstantie uw gegevens al ingevuld? Controleer ze dan en verbeter ze als ze fout zijn.

1a Naam en voorletter(s) 

1b Burgerservicenummer (BSN)  

1c Straat en huisnummer 

1d Postcode en woonplaats    

1e  Land en regio   
Alleen invullen als u in het 
buitenland woont  

1f Geboortedatum      –  – 

1g Telefoonnummer 
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2 Loonheffingskorting toepassen

2a  Wilt u dat uw werkgever of uitkeringsinstantie rekening houdt 
met de loonheffingskorting? U kunt de loonheffingskorting maar 
door 1 werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd laten toepassen. 
Zie ook de toelichting onderaan. 

 Ja, vanaf     –  – 

 Nee, vanaf    –  – 

3 Ondertekening

Lever dit formulier na ondertekening in bij uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Datum         –  – 

Handtekening 
Schrijf binnen het vak. 
 
         

 Toelichting bij de vragen

Bij vraag 2
Iedere werknemer en uitkeringsgerechtigde heeft recht op korting 
op de belasting, de zogenoemde loonheffingskorting. Uw werkgever 
of uitkeringsinstantie berekent automatisch de korting die voor u 
geldt. U krijgt deze korting maar bij 1 werkgever of uitkeringsinstantie 
tegelijkertijd. Geef aan of u de loonheffingskorting door deze werk-
gever of uitkeringsinstantie wilt laten toepassen.

  Let op!
   Krijgt u 2 of meer uitkeringen bij dezelfde uitkeringsinstantie? 

Vraag dan uw uitkeringsinstantie op welke uitkering u het beste 
de heffingskorting kunt laten toepassen.

Loonheffingskorting en voorlopige aanslag
Gaat u werken en krijgt u de algemene heffingskorting maandelijks 
van ons in de vorm van een voorlopige aanslag? En laat u de loon-
heffingskorting door uw werkgever toepassen? Dan moet u deze 
voorlopige aanslag direct wijzigen of stopzetten. Anders krijgt u 
misschien te veel heffingskorting, want uw werkgever verrekent ook 
al (een deel van) de algemene heffingskorting met uw loon. Als u te 
veel hebt gekregen, moet u dit bedrag aan ons terugbetalen.

Loonheffingskorting en AOW-uitkering
Als u als alleenstaande of alleenstaande ouder een AOW-uitkering 
krijgt, hebt u misschien recht op de alleenstaande-ouderenkorting. 
U kunt de loonheffingskorting dan het beste laten toepassen door 
de Sociale Verzekeringsbank.

Loonheffingskorting en bijstandsuitkering
Gaat u werken naast uw bijstandsuitkering? Vraag dan uw werkgever 
om de loonheffingskorting toe te passen. De gemeente houdt dan 
rekening met de loonheffingskorting die uw werkgever toepast.

  Let op!
   Als u nu geen gebruik maakt van de loonheffingskorting, kunt 

u de eventueel te veel betaalde belasting na afloop van het 
kalenderjaar terugvragen via uw aangifte inkomstenbelasting/
premie volksverzekeringen.
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