Inschrijfformulier Nieuwe Medewerker
Hierbij ontvangt u het "inschrijfformulier nieuwe medewerker" van Ymatch. Wij vragen u dit formulier
volledig in te vullen. Met de onderstaande gegevens maken wij uw contract in orde.
LET OP: sla dit document eerst op, open het document, vul het in, sla het wederom op en verstuur
het vervolgens per mail naar uw contactpersoon bij Ymatch

Persoonsgegevens
Naam
Tussenvoegsels
Voornaam
Voorletters
Geslacht

man

vrouw

Meisjesnaam
Straat + huisnummer
Postcode + Plaats
Telefoonnummer
Mobiel telefoon
nummer
E-mail adres

Legitimatie
Legitimatie soort

ID kaart

Paspoort

Andere
Nationaliteit
Burgerlijke staat

Gehuwd

Samenwonend

Ongehuwd

Duurzaam gescheiden

Andere

Geboorte datum
Geboorte plaats
Burger service
nummer
Document nummer
Geldig van
Geldig tot

Bank gegevens
Bank
Te naam stelling
IBAN rekening
nummer

Loonheffing
Loonheffingskorting

ja, ik wil de loonheffingskorting toepassen
nee, ik wil de loonheffingskorting niet toepassen

Contactpersoon noodsituatie
Volledige naam
Telefoon nummer 1
Telefoon nummer 2
Relatie met
medewerker

Ingevuld door
Volledige naam
Datum van invullen
Handtekening

ja, ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld

Bedankt voor het invullen van dit formulier.
Bovenstaande gegevens zullen wij gebruiken voor het aanmaken van uw contract.
Na het invullen ontvangen wij graag het ingevulde formulier en een kopie van uw legitimatie
(kopie dient dubbelzijdig ingediend. Dus voor en achterkant van de ID kaart). U kunt dit e-mailen
naar info@ymatch.nl wij zullen u vervolgens het officiële contract toe sturen.
LET OP: sla dit document eerst op, open het document, vul het in, sla het wederom op en verstuur
het vervolgens per mail naar uw contactpersoon bij Ymatch
Wanneer wij uw getekende contract retour hebben ontvangen kunnen wij uw verloning starten.
Mochten er vragen zijn over dit formulier of de invulling van onze dienstverlening kunt u contact
opnemen met uw contactpersoon bij Ymatch of middels de algemene contact gegevens
085-1117878 | www.ymatch.nl | info@ymatch.nl | Parallelweg 12, 2921LE Krimpen aan den IJssel

