
Met dit document leggen wij de afspraken met u vast ten aanzien van het inlenen van uitzendkrachten. De uitzendactiviteiten worden uitgevoerd door een 

samenwerking tussen  en About Backoffice Services B.V. h.o.d.n. All About Flex. De werving, selectie en plaatsing zal worden gedaan 

door  , die tevens het eerste (gevolmachtigde) aanspreekpunt is voor de inlener. About Backoffice Services B.V. h.o.d.n. All About Flex is 

de juridisch werkgever van de uitzendkrachten en zal op verzoek van  de uitzendkrachten aan de inlener ter beschikking stellen.  

Algemene bedrijfsgegevens van Inlener  
Bedrijfsnaam  KvK nummer  

Contactpersoon 
Aanhef 

 
 de heer 

 
 mevrouw

Voorletters  Functie 

Tussenvoegsel  Afdeling 

Achternaam  E-mailadres 

Adresgegevens   Postadres
Adres  Adres 

Postcode  Postcode 

Plaats  Plaats 

Telefoon  

Website  

Betaling
      Indien ‘JA’, dan ontvangt u van All About Flex een digitaal verzoek tot tekenen
Automatische incasso    Ja   Nee  machtiging vanuit Facturis (Rabobank)

IBAN       op e-mailadres 

Factureren 
Kostenplaats/Inkoopordernummer   Ja   Nee   Alle medewerkers op één factuur   Ja   Nee 
 
(Verplicht in te vullen)  Eén factuur per medewerker   Ja   Nee 
 
Factuur digitaal t.a.v.  Eén factuur per kostenplaats   Ja   Nee  

naar e-mailadres   Eén factuur per weeknummer   Ja   Nee 

Overige factuurspecificaties 
Gebruik G-rekening    Ja   Nee   G-rekeningpercentage bedraagt 30%  

BTW verleggen    Ja   Nee  Indien BTW verlegd 
    
      BTW-nummer verplicht invullen

Cao / reglement  
Heeft u / uw bedrijfstak een eigen Cao?

 Ja, verder naar Gegevens Cao / reglement op pagina 2.

 Nee, u heeft een eigen bedrijfsreglement met indelingsmethodiek,functie- en/of beloningsgebouw? Ú Ga verder naar Gegevens Cao / reglement op pagina 2.

 Nee, dan wordt uitsluitend de Cao voor uitzendkrachten gehanteerd. Ú Ga verder naar VCA op pagina 2.

Ga verder op de volgende pagina!

Inschrijving en 
Samenwerkingsovereenkomst Inlener

BEZOEKADRES
Korte Muiderweg 2-A
1382 LR Weesp

POSTADRES  
Postbus 5081
1380 GB  WEESP

+31 (0) 88 020 44 00
info@allaboutflex.nl
www.allaboutflex.nl

KvK: 30181489
IBAN: NL61 RABO 0304358088
BTW: NL 810694888B01
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Gegevens Cao / reglement
Naam Cao / reglement  

Indien bekend Cao code 

Welke toeslagen bij overwerk/onregelmatigheid?    
n.v.t.

Is er sprake van een — al bekende — Cao-loonsverhoging? 
 
 Nee 

 
 Ja, per      

Wat is de gebruikelijke arbeidsduur per week?   per week

Is er sprake van ADV / ATV? 
 
 Nee 

 
 Ja, te weten  ADV-uren   ATV-dagen

Indien u een eigen reglement heeft, bent u verplicht om deze mee te sturen!

VCA
Heeft uw bedrijf een technische Bedrijfsvoering en bent u in het bezit van een VCA-certificaat?

 Ja, maar de VCU-procedure hoeft niet toegepast te worden.

 Ja, daarom de VCU-procedure toepassen. Ga verder naar Contactpersoon.

 Nee, dan wordt uitsluitend de Cao voor Uitzendkrachten gehanteerd.

Afspraken

1.  zal op verzoek van inlener uitzendkrachten werven, selecteren en plaatsen bij inlener.

2. AAbout Backoffice Services B.V. h.o.d.n. All About Flex is de juridisch werkgever van de uitzendkrachten en zal de geselecteerde uitzendkrachten ter beschikking 

stellen aan inlener om onder leiding en toezicht van de inlener werkzaamheden te verrichten en zal de Inlener hiervoor factureren.

3. Elke plaatsing van een uitzendkracht wordt bevestigd door een plaatsingsbevestiging. Middels de ondertekening van deze overeenkomst gaat  

inlener akkoord met toekomstige plaatsingsbevestigingen zonder tegenbericht, zonder dat deze telkens apart ondertekend hoeven te worden. 

4. De algemene voorwaarden van About Backoffice Services B.V. zijn van toepassing op deze overeenkomst. De inlener verklaart hierbij akkoord te zijn gegaan met de 

inhoud van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden worden als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd en maken integraal onderdeel uit van deze 

overeenkomst.

5. Inlener verklaart dit document naar waarheid te hebben ingevuld.

Opmerkingen

    

Handtekening 
Datum     

Naam  

Functie 

Handtekening  

versie 01-2019pagina 2 van 2

Dit formulier volledig ingevuld versturen naar finance@allaboutflex.nl

Inschrijving en 
Samenwerkingsovereenkomst Inlener
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