Voorbeeldcontract voor bepaalde tijd
De ondergetekenden:
1.

Bedrijfsnaam …, hierna te noemen: “werkgever” te dezer zake rechtsgeldig
vertegenwoordigd door ….

en
2.

Naam werknemer…, wonende te … aan …. nr. …, hierna te noemen:
“werknemer”;

ZIJN MET ELKAAR DE NAVOLGENDE ARBEIDSOVEREENKOMST AANGEGAAN:
Artikel 1: Functie
Werknemer treedt met ingang van … voor de bepaalde tijd van … bij werkgever in
dienst in de functie van …. De arbeidsovereenkomst eindigt dus van rechtswege
op …
Artikel 2: Duur van de dienstbetrekking
2.1
2.2

De dienstbetrekking is aangegaan voor de periode … tot …. De dienstbetrekking
eindigt van rechtswege. Een opzegging is hiervoor niet vereist.
De door de partijen in acht te nemen opzegtermijnen zijn gelijk aan de minimale
termijnen volgens de wet.

Artikel 3: Proeftijd
De eerste maand van de dienstbetrekking geldt wederzijds als een proeftijd in de
zin van artikel 7:652 BW.
Artikel 4: Salaris
4.1
4.2
4.4

Werknemer verdient een brutosalaris van EURO … per maand, vóór de laatste dag
van elke maand betaalbaar.
De reiskosten zullen vergoed worden voor de werkelijk gemaakte kosten. Hierbij
bedraagt de vergoeding nooit meer dan wat belastingvrij kan worden vergoed.
Het in 4.1 genoemde salaris is exclusief 8% vakantietoeslag. Deze wordt
uitbetaald in …. De vakantie-uitkering in het eerste jaar wordt naar rato van het
aantal gewerkte maanden uitgekeerd.

Artikel 5: Werktijden en standplaats
5.1
5.2
5.3
5.4

De gebruikelijke arbeidsduur bedraagt …. uur per week en …. uur per dag.
De gebruikelijke werktijden worden in overleg met de werkgever vastgelegd.
Werknemer is verplicht voor werkgever op diens verzoek overwerk te verrichten
indien de werkzaamheden daartoe aanleiding geven.
De standplaats van de werknemer zal in eerste instantie … zijn. De werkgever kan
deze standplaats wijzigen indien het bedrijfsbelang dit redelijkerwijs vergt.

Artikel 6: Vakantie
6.1

Werknemer heeft per kalenderjaar recht op … vakantiedagen, op te nemen na
overleg met de werkgever. Deze vakantiedagen worden opgebouwd naar
evenredigheid van de duur van het dienstverband gedurende het kalenderjaar.

Artikel 7: Verplichtingen werknemer
Werknemer verplicht zich ook andere werkzaamheden te verrichten dan die tot
een normale uitoefening van zijn functie behoren, indien deze werkzaamheden
redelijkerwijze van haar verlangd kunnen worden.
Artikel 8: CAO
Op deze arbeidsovereenkomst is de cao …. van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en
ondertekend te …., op .. .. ….
Werkgever

Werknemer

