
INSCHRIJFFORMULIER PRO PAYROLL FREELANCE SERVICES

* In geval van niet Nederlandse nationaliteit: een duidelijke kopie van geldig verblijfs- en/of 
tewerkstellingsvergunning (voor + achterzijde) toevoegen

** Verplicht i.v.m. versturen loonstrook

Achternaam

Voorletters

Voornaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Nationaliteit*

Adres

Burgerlijke staat

Postcode + plaats

Telefoonnummer

Mobiel Nummer

IBAN

E-mailadres**

LOONBELASTINGVERKLARING

Ingangsdatum werk

Loonheffi ngskorting mag maar door 1 werkgever of uitkeringsinstantie 
worden toegepast. Doorloop het vragenschema en bepaal of PRO Payroll 
de loonheffi ngskorting mag toepassen.

Heeft u op dit moment een uitkering?*
Zo ja, welke:

JA/NEE

Bent u de afgelopen 5 jaar langdurig arbeids-
ongeschikt geweest?*

JA/NEE

JA/NEEHeeft u een (gedeeltelijke) WAO/WIA/WA-
JONG uitkering (gehad)?*

Heeft u naast PRO Payroll een 
andere werkgever/uitkering?

Wordt bij uw andere werk-
gever/uitkeringsinstantie de 
loonheffi ngskorting toegepast?

VINK AAN
PRO Payroll past de loon-
heffi ngskorting WEL toe.

VINK AAN
PRO Payroll past de loon-
heffi ngskorting NIET toe.

NEE

JA

NEEJA

* Zo ja: kopie beschikking uitkerende instantie meesturen.

ARBEIDSVERLEDEN
Vul de periodes en exacte functies in die zijn opgebouwd bij uw laatste drie werkgevers.

Veplicht in te vullen in verband met de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Periode van Periode t/m Functienaam Weken per jaar

Functieomschrijving

Globale omschrijving aard van werkzaamheden

WERKZAAMHEDEN

HANDTEKENING FREELANCER

 Freelancer verklaart dit formulier duidelijk, volledig, naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.  Door ondertekening van dit formulier verklaart 
 Freelancer dat de identiteit, ook op het aspect van persoonsverwisseling, door de Opdrachtgever zal worden gecontroleerd. 

SAMEN MET KOPIE PASPOORT/IDENTITEITSBEWIJS (BEIDE ZIJDEN) OPSTUREN

                          Datum                                                                                                                  Handtekening

 PRO Payroll neemt uitsluitend het debiteurenrisico over van (bij Atradius) verzekerbare opdrachtgevers. Freelancer ontvangt op vrijdag, doch uiterlijk bin-
 nen 7 werkdagen na het indienen van de (uren)declaratie(s) de salarisuitbetaling.

 Indien Freelancer de opdracht uitvoert bij een niet (bij Atradius) verzekerbare opdrachtgever, geldt uitsluitend de betaling van factuur (door opdrachtgever)
 als accordering van de gewerkte uren van Freelancer. Freelancer ontvangt vervolgens op vrijdag doch uiterlijk binnen 7 werkdagen de salarisuitbetaling.
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