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Opdrachtbevestiging payrolling 
In deze overeenkomst worden afspraken tussen opdrachtgever/inlener en uitvoerende/werknemer vastgelegd. De werknemer 
is werkzaam op basis van een payrollovereenkomst met Raakvlak Payroll BV onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. 
Deze overeenkomst dient in drievoud te worden opgemaakt en ondertekend: 1 exemplaar is voor de opdracht- gever bestemd, 
1 voor de werknemer en 1 voor Raakvlak Payroll BV. 
LET OP: indien na ontvangst van deze overeenkomst en eerste facturatie door Raakvlak Payroll BV wijzigingen in de 
overeenkomst dienen te worden aangebracht, dan is behoudt Raakvlak Payroll BV zich het recht voor om extra 
administratiekosten in rekening te brengen. 
Gegevens opdrachtgever/inlener 
Bedrijfsnaam 

Naam tekenbevoegde 

Adres 

Postcode en vestigingsplaats 

Telefoonnummer 

Emailadres 

KvK nummer 

Postadres (indien afwijkend) 

Postcode/plaats 

Contactpersoon 

Telefoonnummer 

Emailadres 

Factuurgegevens 

Factuur t.a.v. 

Emailadres 

Betalingstermijn De betalingstermijn voor facturen van Raakvlak Payroll BV is 14 dagen. Indien een 
afwijkende termijn gewenst is dient u hierover vooraf contact op te nemen. 

Wenst gebruik te maken van de G-
rekening overeenkomst van 
Raakvlak met de Belastingdienst 

Nee Ja, voor  %  van 
het factuurbedrag 

  

*: klik aan hetgeen van toepassing is 
Gegevens uitvoerende/werknemer 
Naam 

BSN 

Telefoonnummer 

Emailadres 

Soort ID-bewijs 

Nummer ID-bewijs 

ID-bewijs geldig tot 

Land van afgifte ID-bewijs 

Het formulier 'Vragenlijst arbeids-
voorwaarden inlener' is door inlener 
reeds ingevuld en overhandigd aan 
Raakvlak Payroll BV

Ja Wordt bij deze opdrachtbevestiging gevoegd
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Opdracht 
Naam project/kostenplaats 

Omschrijving functie 

Vermoedelijke duur werk- 
zaamheden (maximaal 12 
maanden) 
Vermoedelijke werkdagen* Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

Gebruikelijke werktijden* Uren per Dag Week 

Overeengekomen tarief € Per* 

Dit tarief is* Bruto-bruto (wordt 
omgerekend naar 
brutoloon voor 
werknemer 

Bruto exclusief 
reserveringen (wordt 
omgerekend naar 
opdrachtgeverstarief) 

Bruto inclusief 
reserveringen (wordt 
omgerekend naar 
opdrachtgeverstarief) 

LET OP: de werkelijke periode gegevens dienen te worden gedeclareerd via een werkbriefje/verloningsopdracht. 
Kostenvergoedingen 
De aan Raakvlak 
verschuldigde 
administratiekosten komen 
voor rekening van* 

De opdrachtgever 
(indien een bruto of 
netto tarief is 
overeengekomen) 

De uitvoerende 
(indien een bruto-
bruto tarief is 
overeengekomen) 

De opdrachtgever 
(indien een bruto-bruto 
tarief is 
overeengekomen) 

Vergoedt de opdrachtgever 
onderstaande kosten?* 

ja nee Gedeeltelijk,nl.  % 

Reiskosten eigen vervoer 
(dienen op het werkbriefje 
gespecificeerd te worden) 

€ per kilometer NB: maximaal € 0.19 per 
kilometer wordt onbelast 
vergoed.

Overige kosten* 
(NB: originele 
bonnen/betaalbewijzen dienen 
aan Raakvlak Payroll BV 
verstrekt te worden) 

Reiskosten OV € 

Omschrijving: 

Materiaal € 
Sejour € 
Telefoon € 
Anders € 
Anders € 

Werkbriefjes worden door 
uitvoerende ingediend en 
door de opdrachtgever 
geaccordeerd* 

Per maand Per week Per project 

*: klik aan hetgeen van toepassing is 

Ondertekening door de opdrachtgever 
Met de ondertekening van dit formulier verklaar ik namens de opdrachtgever dat 

- genoemde werknemer aan opdrachtgever ter beschikking zal worden gesteld en onder diens
leiding en toezicht werkzaamheden gaat verrichten onder de genoemde voorwaarden

- ten behoeve van Raakvlak Payroll B.V. de identiteit van de ingehuurde
werknemer aan de hand van het in deze opdrachtbevestiging genoemde geldige en originele
(echte) identiteitsbewijs is vastgesteld. Bovendien is aan de hand van de pasfoto vastgesteld dat
ingehuurde werknemer de houder van het identiteitsbewijs is. Van dit identiteitsbewijs is een kopie
gemaakt (mede) ten behoeve van de administratie van Raakvlak Payroll B.V.

- hij/zij zich bewust is dat de opdrachtbevestiging gedurende de looptijd niet kan worden beëindigd door
de opdrachtgever, behoudens gevallen waarin Raakvlak tot opzegging van de met werknemer
gesloten payrollovereenkomst kan overgaan.

- dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld
- de Algemene Voorwaarden van Raakvlak Payroll B.V. van toepassing zijn op deze opdracht.

Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en met de
inhoud akkoord te gaan. Opdrachtgever verklaart dat bij genoemde aanvangsdatum de beschreven
informatie juist en volledig is en de daarop betrekking hebbende componenten bij opdrachtgever
toepasselijk en/of gebruikelijk zijn. De Algemene Voorwaarden van opdrachtgever worden
nadrukkelijk uitgesloten.

Naam tekenbevoegde Handtekening 

Functie 

Datum 

Van: tot:
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Ondertekening door de uitvoerende/werknemer 
Met de ondertekening van dit formulier verklaar ik als werknemer dat 

- ik dit formulier volledig en naar waarheid heb ingevuld
- ik mij bij Raakvlak heb aangemeld middels het invullen en ondertekenen van formulier

‘Opgaveformulier/Payrollovereenkomst’ van Raakvlak Payroll BV’.
- dat mijn identiteit is vastgesteld door de opdrachtgever.
- werkgever aan mij de bij opdrachtgever van toepassing zijnde veiligheids-, gezondheids- en

welzijnseisen heeft toegelicht en dat ik mij houdt aan de bij opdrachtgever geldende bedrijfsreglementen
- ik de inhoud van deze opdrachtbevestiging, de relatie naar artikelen in de bijbehorende

arbeidsovereenkomst en (gedrags)regels begrijp en bekrachtig, mij houdt aan de daarin gestelde
voorwaarden en de inlichtingen en documenten hiervoor naar waarheid heb verstrekt.

- ik niet bij opdrachtgever in dezelfde of soortgelijke functie arbeid in loondienst heb verricht en/of niet in
de 26 weken voorafgaand aan deze overeenkomst aldaar als werknemer heb gewerkt.

Uitbetaling reservering vakantiegeld* 
Ik verzoek Raakvlak Payroll BV om de opgebouwde reservering voor vakantiegeld, per periodieke loonbetaling
aan mij uit te betalen, zulks in afwijking van de tussen mij en Raakvlak bestaande payrollovereenkomst. 

JA NEE 

Naam 

Datum 

Handtekening 

*: kruis aan hetgeen van toepassing is 

Ondertekening door Raakvlak Payroll BV 
Met de ondertekening van dit formulier verklaar ik dat 

- Raakvlak Payroll BV als inhoudingsplichtige de in te houden loonheffingen afdraagt aan de
Belastingdienst in het tijdvak waarin de verloning plaatsvindt en ter zake van de deze afdrachten de
opdrachtgever vrijwaart van aansprakelijkheid voor zover opdrachtgever niet strijdig handelt met
bepalingen in deze overeenkomst of de Algemene Voorwaarden

- aan de werknemer een specificatie van de periodieke loonbetaling en inhoudingen en binnen 2
maanden na het verstrijken van het kalenderjaar een jaaropgave wordt verstrekt.

Naam tekenbevoegde 

Functie 

Datum 

Handtekening 

In te vullen door Raakvlak Payroll BV

Volgnummer contract (maximum is 3)

Duur dienstverband aan het einde van deze opdracht 
(maximum is 3 jaar)

Vastgesteld recht op vakantiedagen 

Toepasselijke cao 


	Bedrijfsnaam: 
	Adres: 
	Postcode en vestigingsplaats: 
	Telefoonnummer: 
	Emailadres: 
	KvK nummer: 
	Postadres indien afwijkend: 
	Postcodeplaats: 
	Contactpersoon: 
	Telefoonnummer_2: 
	Emailadres_2: 
	Factuur tav: 
	Emailadres_3: 
	BSN: 
	Telefoonnummer_3: 
	Emailadres_4: 
	Nummer IDbewijs: 
	IDbewijs geldig tot: 
	Land van afgifte IDbewijs: 
	Naam projectkostenplaats: 
	Omschrijving functie: 
	Omschrijving€: 
	Omschrijving€_2: 
	Functie: 
	Datum: 
	Datum_2: 
	Functie_2: directeur
	Datum_3: 
	Gebruikelijke werktijden: 
	Dropdown1: [kies]
	Dropdown2: [dag]
	van: 
	tot: 
	Group1: Off
	Dropdown3: [kies]
	Group2: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Group8: Off
	Group9: Off
	Tarief: 
	percentage: 
	Bedrag per kilometer: 
	Reiskosten OV: 
	Materiaal: 
	Sejour: 
	Telefoonkosten: 
	Anders1: 
	Anders2: 
	Naam tekenbevoegde: 
	Naam: 
	Naam tekenbevoegde_3: M.W.F. Duimel
	Volgnummer contract: 
	Duur dienstverband: 
	Vakantiedagen: 
	cao: 


