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GEGEVENS INLENER
Nummer        
Naam
Adres
Woonplaats
Kostenplaats

Vestiging

Dag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Totaal

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Datum

Aantal

norm. uren

100% % % % %

Kort 

verzuim

Vakantie-

dagen

Ziekte-

dagen

Feest-

dagen

Bijzonder 

verlof

Uitbetalen uit 

reserveringen

Aantal

overuren

- - - - - waarvan - - - - -

Aantal ploeg. toeslag

• Deel-uren afronden op kwartieren: 15 min. = 0,25 - 30 min. = 0,50 - 45 min. = 0,75.

• Doorhalingen maken deze urentabel ongeldig.

• Volledig invullen en vervolgens twee kopieën maken (één exemplaar voor het bedrijf en één voor jezelf).

• Alleen originele vervoersbewijzen o.v. van desbetreffende week aanhechten.

• Formulier sturen naar Pro Select, zie bovenstaand adres.

• Opdracht beëindigd: Ja      Nee

• Indien opdracht beëindigd,

reserveringen uitbetalen: Ja      Nee

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Werkbriefjes die niet volledig zijn ingevuld, worden niet uitbetaald!
In de tabel moet het totaal zijn ingevuld.

URENTABEL WEEKNUMMER.

Naar waarheid ingevuld, (datum) 201
Handtekening uitzendkracht:

Wij bevestigen dat deze urentabel juist is ingevuld.
Firma stempel en handtekening inlener:

GEGEVENS KANDIDAAT
Nummer        
Naam
Adres
Woonplaats
Geb. datum

RESERVERINGEN
Als kandidaat bouw je reserveringen op voor het opnemen van vrije dagen en voor een eventueel bezoek aan de dokter
etc. Na twee maanden werken kun je vakantie opnemen waarbij je je vakantiedagen, voor zover je deze hebt opgebouwd,
gewoon doorbetaald krijgt. Geef dit aan in de daarvoor bestemde kolom op de urentabel. Als je geen gebruik maakt van
deze reserveringen, krijg je aan het einde van een opdracht al je opgebouwde dagen en uren uitbetaald. Geef ook dit aan
op de urentabel. Heb je vragen over je rechten en plichten neem dan contact op met Pro Select of stuur een email-bericht
naar info@proselect.nl. Meer informatie is ook te vinden onder arbeidszaken op onze internetsite www.proselect.nl.


