
 Pagina 3 van 3 

Staffable België NV | Kon. Elisabethlaan 49 | 9000 Gent | Tel. +32(0)9 233 43 33 | Fax +32(0)9 233 35 33 | Email info@staffable.be 

www.staffable.be | BTW BE0831.191.416 | Bankrek. 001-6213617-67 | Erkenningsnr. VG1893; B-AB12.005; W-RE.814 

Arb. Ong. Verz. Mensura 01AT00311964 | Sociaal secr. SD Worx | R.J.V. 1864373 | R.S.Z. 097-1864373-94 

 

 

Bedoeling een arbeidsovereenkomst te sluiten voor uitzendarbeid 

Overeenkomstig de wet van 24 juli 1987 wordt tussen Staffable België NV, Kon. Elisabethlaan 49, 9000 te Gent, 

vertegenwoordigd door de heer Schiettecat, in hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, 

 

En __________________________________________________(naam+voornaam), 

Wonende te ________________________________________________________(straat+nr+postcode+plaats) 

Hierna genoemd “uitzendkracht”, 

overeengekomen dat het hun bedoeling is om een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid te sluiten. 

 

ARTIKEL 1 

De uitzendkracht mag geen opdracht in het kader van uitzendarbeid aanvangen zonder een arbeidsovereenkomst voor 

uitzendarbeid met Staffable gesloten te hebben. 

De uitzendkracht beschikt over de volledige vrijheid om al dan niet in te gaan op het voorstel tot het sluiten van een 

arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid. 

 

ARTIKEL 2 

De arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid mag enkel een tijdelijke arbeid tot voorwerp hebben zoals omschreven in de 

wet van 24 juli 1987. 

De arbeidsovereenkomst wordt dan ook gesloten hetzij: 

- voor een bepaalde tijd; 

- voor een duidelijk omschreven werk; 

- voor de vervanging van een vaste medewerker. 

De arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid vermeldt: 

- de naam van de gebruiker; 

- de reden, alsmede in voorkomend geval, de duur van de overeenkomst en de reden van vervanging; 

- de beroepskwalificatie van de uitzendkracht; 

- de plaats van tewerkstelling; 

- de arbeidsregeling; 

- het bedongen loon en de vergoedingen waarop de uitzendkracht recht heeft. 

 

ARTIKEL 3 

Indien de uitzendkracht niet in de mogelijkheid is de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid te ondertekenen vóór of bij 

het begin van de aanvang van de opdracht, dan zal de uitzendkracht de arbeidsovereenkomst ondertekenen en terugsturen 

naar Staffable ten laatste binnen de twee werkdagen na aanvang van de opdracht. 

 

ARTIKEL 4 

Indien de uitzendkracht geen arbeidsovereenkomst heeft ontvangen of deze niet binnen de twee werkdagen na de aanvang 

van de opdracht heeft teruggestuurd naar Staffable moet de uitzendkracht de uitvoering van de opdracht onmiddellijk 

stopzetten. In geen geval mag de opdracht zonder ondertekende arbeidsovereenkomst verdergezet worden. 

 

ARTIKEL 5 

Deze overeenkomst is van toepassing op alle opdrachten waarvoor de partijen een arbeidsovereenkomst voor 

uitzendarbeid sluiten. 

In dubbel opgemaakt te Gent op ___________________(datum) 

 

Handtekening van de uitzendkracht     Handtekening Staffable België NV 

 

 

 

____________________________(naam+voornaam)   Wim Schiettecat - Gedelegeerd bestuurder 

 

 


