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Hierbij heten wij je van harte welkom bij Amanos uitzendbureau BV 
 

Dit reglement heb je ontvangen omdat je je bij ons hebt ingeschreven als medewerker en om je wegwijs te maken in je 

werk als uitzendkracht. In dit reglement leggen we je graag uit wie Amanos is, wat wij doen, wat wij van jou verwachten, 

maar voornamelijk wat je van Amanosmag verwachten. Dit reglement vormt samen met je arbeidsovereenkomst, de 

opdrachtbevestiging en de geldende ABU CAO de basis van onze arbeidsverhouding. 

 

1.1 Amanos Uitzendbureau B.V. 

Amanos bemiddelt uitvoerend personeel in onder techniek / cosmetic, detailhandel/ marketing en communicatie. Amanos is 

een uitzend/detacheringsorganisatie die jou als techneut voorziet in een (nieuwe) baan bij een van onze opdrachtgevers. 

Omdat we ruime ervaring hebben in het uitzend- en detacheringswezen, is het klantennetwerk maar ook het kandidatenbestand 

zeer uitgebreid.  

 

1.2 Kwaliteit en veiligheid 

Nu je voor Amanos werkt, sta je op de loonlijst van Amanos en word je volgens Nederlandse wetgeving verloont en betaald.  

Wij hanteren de ABU CAO. Daarnaast zijn wij VCU gecertificeerd. 

Namens Amanos wensen we jou een plezierige en uitdagende tijd toe! 
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2.1 Inschrijving 

Vanaf het moment dat je bij ons staat ingeschreven, gaan wij op zoek naar een passende baan voor jou. Om de baan te vinden 

die het beste bij jou past qua kennis, ervaring en wensen, hebben we vooraf een aantal gegevens van je nodig. 

- Volledig ingevuld inschrijfformulier en Curriculum Vitae 

- Kopieën behaalde relevante  diploma’s/certificaten 

- Kopie certificaat VCA (basis/VOL), indien in bezit (deze is verplicht) 

- Kopie PSL, indien in bezit 

- Bank- of gironummer 

- Welke periode je wilt werken 
 
 

2.2 Privacy 

De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt dat wij met jouw persoonsgegevens zorgvuldig moeten omgaan. Dit betekent 

dat wij niet zomaar al je gegevens mogen verstrekken aan de opdrachtgever waar je gaat werken. 

 

2.3 Verhouding uitzendkracht/opdrachtgever 

De medewerker verricht op grond van de uitzendovereenkomst met de Amanos zijn werkzaamheden onder leiding en 

toezicht van de opdrachtgever. De medewerker dient zich te houden aan redelijke voorschriften van zowel de Amanos als de 

opdrachtgever omtrent het verrichten van deze arbeid. Amanos dient bij de opdrachtgever te bedingen dat laatstgenoemde zich 

jegens de medewerker zal gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als ten opzichte van zijn eigen werknemers. 

 

2.4 Melding arbeidsverleden bij aanbod 

Ieder aanbod van de Amanos aan de uitzendkracht tot het verrichten van arbeid geschiedt onder voorbehoud. Wanneer 

Amanos daarom verzoekt, is aspirant uitzendkracht, alvorens de aanbod uitzendarbeid te aanvaarden, verplicht om aan de 

Amanos inlichtingen omtrent het arbeidsverleden te verstrekken. 

 

2.5 Gelijke behandeling 

Amanos wijst, uitgaande van het grondwettelijk beginsel dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk 

behandeld worden, discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, 

hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte of leeftijd af. 

 

2.6 Gedragsregels en sancties 

De uitzendkracht dient zich te houden aan de bedrijfsreglementen en gedragsregels van zowel de opdrachtgever als van 

de Amanos. Bij ongewenst gedrag, onregelmatigheden of overtreding van gedragsregels, procedures of instructies door de 

medewerker zijn, in overeenstemming met de aard en omstandigheden van de overtreding de volgende sancties, al dan niet 

gecombineerd mogelijk: 

- Berisping schorsing, eventueel zonder behoud van loon, zal in ieder geval mogelijk zijn indien de 

- Uitzendkracht naar objectieve maatstaven in redelijkheid tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en dit leidt 

tot beëindiging van de terbeschikkingstelling. Ontslag (zo nodig op staande voet) 
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3.1 Administratieve zaken 

Voordat je aan het werk gaat via Amanos zijn er al een aantal administratieve zaken geregeld: 

- De overeenkomst: hierin worden de belangrijkste afspraken tussen jou en Amanos op papier vastgelegd. Naast de 

overeenkomst ontvang je per opdracht een uitzendbevestiging, hierin staan de belangrijkste gegevens met betrekking 

tot je werkzaamheden, contracttype, aanvangs- en einddatum, functie naam, brutoloon en gehanteerde CAO. 

- Het kopie ID-bewijs: Als je daadwerkelijk aan het werk gaat zijn wij wettelijk verplicht een duidelijk kopie van alle 

relevante pagina’s van jouw geldig legitimatiebewijs op te slaan bij jou gegevens in Freepack. Dit dient gecontroleerd 

te worden op de vestiging waarna er een kopie wordt gemaakt Omdat het om een wettelijke verplichting gaat, willen 

wij jou erop attenderen dat het jouw verplichting is om in het geval van wijzigingen of het verlopen van het ID-bewijs, 

tijdig een nieuwe aan te vragen. 

- Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen invullen als je aan het werk gaat: op het formulier wordt aangegeven 

of wij bij het uitbetalen van het salarisrekening moeten houden met loonheffingskorting. Indien je dit tussentijds wilt 

wijzigen, geef dit dan schriftelijk of per e-mail aan ons door o.v.v. je naam, adres, BSN en geboortedatum. 

 
Bij je indiensttreding ontvang je van je contactpersoon van de vestiging: 

- Arbeidsovereenkomst fase A, B of C 

- Huisreglement Amanos(digitaal via www.amanos.nl/opdrachtgevers) 

- Veilig op karwei boekje (digitaal via www.amanos.nl/opdrachtgevers) 

- Bevestiging van uitzending 

- Ongevallen rapportage (te downloaden via www.amanos.nl/opdrachtgevers) 

- Pensioengegevens indien van toepassing: 

- Gebruikersovereenkomst auto van de zaak (indien van toepassing) 

- Gereedschapsovereenkomst (indien van toepassing) 
 
 

3.2 Soorten overeenkomsten 

Tenzij schriftelijk anders met jou is overeengekomen, werk je op basis van een 

Arbeidsovereenkomst conform de ABU CAO. De grondslag voor deze overeenkomsten is geregeld in de Nederlandse wet en in 

de CAO voor uitzendkrachten (ABU CAO). Er zijn verschillende overeenkomsten mogelijk. 

- Fase A (met uitzendbeding) Geen werk is geen loon. Je kan elk moment weg. Na 26 gewerkte weken ga je pensioen 

opbouwen in de basisregeling. Bij ziekte zal het UWV de loondoorbetaling overnemen. 

- Fase B Duurt maximaal 4 jaar of maximaal 8 contracten voor bepaalde tijd. Tijdens looptijd van contract, krijg je ook 

loon als er geen werk is. Verplichting om 40 uur per week beschikbaar te zijn voor werk (afhankelijk van de CAO 

inlener). Je bouwt pensioen op in de plusregeling. Bij ziekte betaalt Amanos je loon door. 

- Fase C Contract voor onbepaalde tijd. Tijdens looptijd van contract, krijg je ook loon als er geen werk is. Verplichting 

om 40 uur per week beschikbaar te zijn voor werk (afhankelijk van de CAO inlener). Je bouwt pensioen op in de 

plusregeling. Bij ziekte betaalt Amanos je loon door. 

http://www.amanos.nl/opdrachtgevers
http://www.amanos.nl/opdrachtgevers)
http://www.amanos.nl/opdrachtgevers)
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3.3 Langer werken, meer rechten 

De wet Flexibiliteit en Zekerheid en de ABU CAO regelen de rechtspositie van de medewerkers. In het kort komt het erop neer 

dat je meer rechten opbouwt, naarmate je langer voor ons werkt. Om dit in goede banen te leiden is de periode dat je flexibel 

kunt werken, gebonden aan een maximale termijn van 78 gewerkte weken, fase A. Hierna kun je in aanmerking komen voor een 

contract voor bepaalde tijd in fase B. Of het contract uiteindelijk wordt omgezet naar een onbepaalde tijd overeenkomst in fase 

C wordt bepaald door onze opdrachtgever en Amanos. 

 

Nadere uitleg van de fase indeling, vind je terug in de ABU CAO. 
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Voordat je gaat starten bij je nieuwe werkgever, zijn er een aantal dingen die van jou verwacht worden. Elk bedrijf heeft zijn eigen 

huisregels, werktijden en arbeidsomstandigheden, waarvan wij jou op de hoogte stellen. Voor je eigen veiligheid en die van 

anderen is het van groot belang je hieraan te houden. 

 

4.1 Legitimatieplicht 

In Nederland geldt de Wet op de identificatieplicht. Het is een must dat je bij inschrijving een geldig identiteitsbewijs (paspoort 

of identiteitskaart) kan overleggen. Als je daadwerkelijk gaat starten is het verplicht om bij je opdrachtgever je identiteitsbewijs te 

kunnen overhandigen indien ernaar wordt gevraagd, dit in verband met controles van de belastingdienst op de werkplek. 

 
Let op: een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs! 

 
 

4.2 Werktijden 

Indien je later begint of de werkplek eerder wilt verlaten dan de afgesproken werktijden, moet je eerst contact opnemen met de 

vestiging. Je moet dus zowel akkoord van de vestiging als van de opdrachtgever hebben verkregen om de werkplek eerder te 

verlaten of later te beginnen dan de afgesproken werktijden. 

 

4.3 Vragen tijdens uitzendperiode 

In de praktijk zal je echter weinig contact met ons hebben. Over de dagelijkse gang van zaken op je werk overleg je met jouw 

direct leidinggevende. 

Voor vragen ten aanzien van jouw arbeidsovereenkomst, salarisbetaling etc. kun je tussen 09.00 en 17.00 uur rechtstreeks 

contact opnemen met de afdeling administratieop telefoonnummer 010 480 8184  of mailen naar info@amanos.nl 
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De Arbowet kent aan de werkgever een aantal verplichtingen toe inzake een structurele aanpak van de arbeidsomstandigheden. 

De vestiging is verplicht je voor aanvang van de werkzaamheden voor te lichten op het gebied van veiligheid, gezondheid en 

milieu middels een Arbochecklist. Tevens ontvang je informatie over de werkwijze van Amanos hieromtrent. 

 
Op de Arbochecklist wordt aangegeven de projectgegevens, welke persoonlijke beschermingsmiddelen je dient te gebruiken 

en met welke gevaren je te maken kunt krijgen bij de uitvoering van je werkzaamheden. Deze wordt je voor aanvang van ieder 

project via de mail toegezonden. Hierop dient gereageerd te worden middels een retourmail waarin wordt aangegeven dat men 

deze heeft gelezen. 

 
Amanos streeft in samenwerking met jou en je collega’s naar een werksituatie die door iedereen als prettig en positief wordt 

ervaren. Indien er zich situaties voordoen waarbij ten opzichte van het welzijn verbetering kan plaatsvinden kan dit via de 

vestiging kenbaar worden gemaakt. 

Meer algemene en specifieke informatie omtrent veiligheid zijn de volgende documenten te raadplegen, welke onder andere op 

de vestiging opvraagbaar zijn: 

- boekje, Veilig op karwei(te vinden bij downloads op www.amanos.nl/opdrachtgevers) 
 
 

5.1 Melden van incidenten 

Indien er een ongeval plaats vind tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, dien je dit (indien mogelijk) direct, doch uiterlijk 

binnen een uur aan de vestiging te informeren, zodat er maatregelen genomen kunnen worden. Wanneer het om een ernstig 

ongeval gaat is Amanos wettelijk verplicht om dit bij de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) te melden, zij onderzoeken de 

toedracht van het ongeval en kunnen jou eventueel als getuige oproepen. Ongevalsformulier FRM04 is te downloaden op www. 

Amanos.nl/opdrachtgevers 

http://www.amanos.nl/opdrachtgevers)
http://www/
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Voordat de werkzaamheden aanvangen, overleg je met Amanos het bruto uurloon dat je gaat verdienen. Het met jou 

overeengekomen brutoloon wordt aan jou bevestigd in de uitzendbevestiging, die je van ons krijgt toegestuurd. 

 

6.1 De beloningsregeling 

Wij bieden medewerkers een beloning conform de inlenersbeloning en/of beloning conform de ABU CAO en/of conform 

minimumloon van de ABU CAO. De beloning is samengesteld uit de volgende elementen: 

- Uitsluitend het geldende periodeloon in schaal en/of functie; 

- De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/periode; 

- Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en ploegentoeslag; 

- nitiële loonsverhogingen; 

- Kostvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, 

pensionkosten); 

- Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald. 
 
 

6.2 Tijd verantwoordingsformulier 

Om je 4 wekelijks correct uit te betalen moeten we precies weten hoeveel uur je per dag hebt gewerkt. Dit geef je wekelijks aan 

de vestiging door, via een tijd verantwoordingsformulier/ de opdrachtgever stuurt wekelijks de uren brieven aan ons door. Dit is 

in samenhang van de afspraken tussen opdrachtgevers en Amanos. 

 
Het tijd verantwoordingsformulier dien je leesbaar in te vullen en zowel door jezelf als de opdrachtgever voor akkoord te 

ondertekenen. Bij ondertekening van de opdrachtgever dient deze zijn naam te noteren. Zonder ondertekening van jou en de 

opdrachtgever gaan wij niet over tot uitbetaling van salaris. De tijd verantwoordingsformulieren dienen elke dinsdag vóór 16.00 

uur in ons bezit te zijn. 

 

6.3 Urennotitie 

Noteer alleen de werkelijk gewerkte uren in de kolom ‘normale uren’, dus geen lunchpauzes. Werk je voor meer dan één 

opdrachtgever dan vul je per opdrachtgever een apart formulier in. 

 
Uitzendovereenkomst Fase A met uitzendbeding: 

Schrijf alleen de uren op je tijd verantwoordingsformulier die je daadwerkelijk hebt gewerkt. Als je vakantiedagen wilt opnemen 

vul je dit ook in op het formulier. Werknemers die werkzaam zijn onder het fase A contract krijgen verlof- en kort verzuim 

uitbetaald wanneer men deze vermeld op de uren declaraties en men voldoende reserveringen heeft opgebouwd. Als de 

reserveringen niet toereikend zijn of niet worden ingevuld worden deze dus ook niet uitbetaald. 

 
Uitzendovereenkomst Fase A zonder uitzendbeding, fase B of fase C: 

Schrijf alle uren die op je contract staan op je tijd verantwoordingsformulier, dus ook de contractuele uren dat je niet hebt 

gewerkt. Schrijf er ook bij waarom je die uren niet hebt gewerkt. 

Indien je toeslaguren krijgt uitbetaald (je werkt bv in ploegendiensten) vul je je normaal gewerkte uren in en de uren dat je recht 

hebt op een toeslag vul je in de kolom toeslaguren. 
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Overige vergoedingen zoals km, reisuren, declaraties alleen invullen als deze afwijken van de op voorhand besproken gegevens 

vul je de formulier declaraties in en lever je deze uiterlijk woensdag voor 11 uur bij ons in de vestiging of met de mail naar 

info@amanos.nl. Deze wordt elke woensdag middag overgemaakt. Deze staan vermeld op je uitzendbevestiging. 

Als je alles hebt ingevuld en de tijdverantwoording is door jezelf en je direct leidinggevende ondertekend, dan stuur je het gele 

en roze exemplaar op naar de vestiging. Het witte exemplaar is voor de opdrachtgever en het groene exemplaar is voor je eigen 

administratie. 

 

6.4 Leegloop 

Als je werkzaam bent op basis van een detacheringovereenkomst en niet doorgeplaatst kan worden, dien je te allen tijde 

bereikbaar te zijn. Je dient passend werk te aanvaarden. Zolang Amanos geen passend vervangende arbeid heeft aangeboden 

en jou niet verweten kan worden dat je niet werkt, heb je recht op uitbetaling van leegloop. 

In fase C kan bij wegvallen van arbeid, het terugvalloon worden toegepast. Het terugvalloon bedraagt 90% van het 

laatstverdiende loon, maar minimaal het Wettelijk Minimum Loon. 

Wanneer je niet bereikbaar bent, waardoor Amanos een passende opdracht niet met je kan bespreken, of wanneer je niet 

zelfstandig op het project kan komen, ontvang je geen uitbetaling van de leegloop. Deze dag wordt als vakantiedag aangemerkt. 

Mocht het niet toereikend zijn, dan wordt het aangemerkt als onbetaald verlof. 

Als er sprake is van leegloop dien je dit op je tijd verantwoordingsformulier te vermelden, achter de dag waarop leegloop 

betrekking heeft. 

 

6.5 Overuren 

Er is sprake van overwerk als, op verzoek van de opdrachtgever, werkzaamheden worden verricht boven de bij de 

opdrachtgever gebruikelijke arbeidstijd per week. De vergoeding voor overwerk bedraagt een percentage van het bruto uurloon 

van de werknemer, overeenkomstig de bij de opdrachtgever geldende normen, conform de daar geldende CAO. Wanneer deze 

normen niet vaststaan bij de opdrachtgever worden overuren uitbetaald conform de ABU CAO. 

 

6.6 Vakantiebijslag 

Je hebt recht op de wettelijke vakantiebijslag van het feitelijke loon over de gewerkte dagen, vakantiedagen en feestdagen. Dit 

wordt conform de ABU CAO elk jaar automatisch in de maand juni aan je uitbetaald. Stop je eerder met werken via Amanos, 

dan krijg je jouw vakantiegeld ook automatisch eerder uitbetaald. Dit is ongeveer na 6 weken. 

 

6.7 Loonstrook 

Na iedere loonverwerking wordt er uiterlijk dezelfde week een loonstrook naar je toe gemaild op het door jou aangegeven 

e-mailadres. Indien je niet in het bezit bent van een e-mailadres, wordt je loonstrook per post naar je huisadres verstuurd. 

 

6.8 Jaaropgave 

Elk jaar rond februari ontvang je een jaaropgave van wat je in het voorgaande jaar hebt verdiend. De jaaropgave kan maar 

één keer verstrekt worden, dus bewaar deze zorgvuldig. De jaaropgave wordt automatisch per mail/post verstuurd dat bij ons 

bekend is. Het is daarom van belang dat je ons informeert over een eventuele email- of adreswijziging, ook als je niet meer voor/ 

via ons werkzaam bent. 

mailto:info@amanos.nl
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7.1 Kilometervergoeding 

Wanneer je reist met eigen vervoer, krijg je de gereden kilometers van postcode vertrek tot postcode eindbestemming vergoed. 

Deze kilometers worden aan de hand van Google-maps berekend. Deze kilometers worden à € 0,19 per km vergoed. 

 
Indien de opdrachtgever waar jij een opdracht gaat uitvoeren, een andere regeling aanhoudt omtrent de kilometervergoeding, 

dan wordt deze aangehouden. Dit wordt in overleg met de vestiging vooraf aan je medegedeeld. 

 
Mocht je extra kosten maken in verband met het ophalen van een directe collega, dan dient dit vooraf kenbaar gemaakt te 

worden bij de vestiging. Voor het omrijden tijdens files of voor andere privéomstandigheden worden de meer gereden kilometers 

niet vergoed. 

 

7.2 Openbaar vervoer 

Persoonlijke of anonieme OV-chipkaart Indien je gebruik maakt van een persoonlijke OV-chipkaart moet er een 

transactieoverzicht van de NS door je worden ingeleverd op de vestiging. Deze kun je zelf online opvragen en uitprinten. Hierop 

staan alle reizen die zijn gemaakt, zowel privé als voor woon/werk. Uiteraard worden alleen de woon/werk reizen vergoed. De 

aanschafkosten van de persoonlijke OV-chipkaart zijn voor eigen rekening. 

 

7.3 Declaraties 

Als je onkosten hebt gemaakt is het mogelijk dat deze worden vergoed. Declarabele kosten moeten, voordat ze zijn gemaakt 

tussen jou en de vestiging worden besproken. Indien hieromtrent vooraf niet is overlegd met de vestiging, moet er rekening 

mee worden gehouden dat de kosten niet worden vergoed. Om vergoedingen te ontvangen, dien je een volledig ingevuld 

declaratieformulier inclusief de originele bonnen/tickets in de desbetreffende week in te leveren bij de vestiging. 

 
Declarabele kosten zijn onder andere: 

- Parkeertickets - o.v.v. reden, plaats, datum, naam 

- Telefoonkosten - o.v.v. gespecificeerde rekening 

- Maaltijden 

- Overnachtingskosten 
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8.1 Bedrijfsauto 

Als je in een bedrijfsauto van Amanos rijdt, dien je te beschikken over een in Nederland rechtsgeldig rijbewijs. De bedrijfsauto’s 

van Amanoszijn verzekerd. Vanzelfsprekend dien je de bedrijfsauto goed te onderhouden. Controleer tevens met regelmaat 

de olie en banden. Indien de auto een servicebeurt nodig heeft kun je contact opnemen met de vestiging om een afspraak met 

een officiële dealer in te plannen. Voor meer informatie over het gebruik van de bedrijfsauto kun je de ‘Autoregeling en auto- 

overeenkomst’ raadplegen, welke je tevens (indien van toepassing) hebt ontvangen. Deze is ook op de vestiging op te vragen. 

 
Met een bedrijfsauto mag niet privé worden gereden. Hiervoor dient men een formulier “verklaring geen privé gebruik auto van 

de zaak” in te vullen. Deze kun je vinden op de site van de belastingdienst. Hiervoor dien je een DigiD te hebben. 

 
Tevens dient men van alle gereden kilometers een kilometerregistratie bij te houden en deze elke week in te leveren tezamen met 

je urenregistratie (deze is te verkrijgen op de vestiging) Alles staat ook beschreven in de gebruikersovereenkomst bedrijfsauto. 

 

8.2 Gereedschappen 

Amanos kan indien noodzakelijk de medewerker voorzien van gereedschappen. 
 

Uitgifte gereedschap 

De uitgifte zal geschieden door middel van een tweevoudige gereedschap overeenkomst. Hierop worden de gereedschappen 

vermeld welke de medewerker in bruikleen krijgt. Hiervoor wordt bij uitgifte en inname voor getekend. Indien de gereedschappen 

incompleet of defect zijn door onkundig gebruik, zullen de kosten op de medewerker worden verhaald. 

 
Controle en keuring 

Gereedschappen die niet meer voldoen aan de gestelde eisen moeten worden vervangen of worden aangeboden bij de 

verantwoordelijke (zie richtlijnen). Een keer per jaar worden de gereedschappen gekeurd volgens de NEN3140. Als er een 

keuring plaatsvindt zal de medewerker hierover worden geïnformeerd, hij is dan verantwoordelijk dat de gereedschappen op 

genoemde datum aanwezig zijn op de vestiging. 

 
Verantwoordelijkheden 

De medewerker is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de in bruikleen ontvangen gereedschappen. 
 
 

8.3 Bedrijfskleding & PBM’s 

PBM’s zullen worden verstrekt door Amanos. Het onderhoud en controle van geldigheid c.q. 

keuringsdatum daarvoor is de medewerker zelf verantwoordelijk. 

Werk kleding kan ook worden verstrekt door Amanos dit zal in overleg gaan met de vestiging. Speciale PBM’s b.v. valharnas 

zal worden verstrekt middels een overeenkomst. Voor het onderhoud en geldigheid m.b.t. keuringsdatum is de medewerker 

medeverantwoordelijk. 
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9.1 Vakantiedagen 

Iedere medewerker met een arbeidsovereenkomst heeft conform de ABU CAO 24 vakantiedagen per volledig (fulltime) 

gewerkt jaar. Wij reserveren hiervoor een vast percentage van je uurloon. Je kunt je vakantiedagen opnemen in overleg met je 

direct leidinggevende. Je kunt er ook voor kiezen om de opgebouwde vakantiedagen te laten uitbetalen. Tijdens doorbetaalde 

vakantiedagen ben je verzekerd voor de sociale verzekeringen. 

 

9.2 Vakantiekracht 

Indien je conform de ABU CAO student/scholier bent en werkt als vakantiekracht in de periode 1 juni tot 1 september, reserveer 

je per iedere gewerkte fulltime maand 13 1/3 uur vakantie. 

 

9.3 Feestdagen en buitengewoon verlof 

Je hebt recht op doorbetaalde feestdagen. Het gaat in de regel om de erkende feestdagen. Heb je vanwege een feestdag niet 

kunnen werken en duurt de opdracht wel voort, dan ontvang je loon alsof je die dag normaal hebt gewerkt. Als het bedrijf waar 

je werkt ook op feestdagen werkt, dan moet je in principe gewoon werken. Wanneer je toch vrij neemt op deze dag, worden 

deze uren uit je opgebouwde vakantiedagen betaald. Voor vakantiekrachten gelden andere reserveringen, raadpleeg hiervoor de 

ABU CAO. 

 
Je hebt recht op buitengewoon verlof. Aanvragen dienen vooraf gedaan te worden. Indien de aanvraag wordt toegekend, 

ontvang je voor de uren waar je recht op hebt, je regulier bruto loon. 

 

9.4 Onbetaald verlof 

Je kunt in overleg met de vestiging onbetaald verlof opnemen, teneinde gedurende een bepaalde periode minder uren te werken 

dan in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Gedurende de periode van opname onbetaald verlof, betaalt Amanos het 

loon niet door. Daarnaast bouw je over de genoten onbetaalde verlofuren geen pensioen, verlof of vakantiegeld op. De opname 

van onbetaalde verlofuren worden op de loonstrook verwerkt met daarbij de vermelding van de hoeveelheid opgenomen uren. 

De maximale opname van onbetaalde verlofuren ligt altijd ter beoordeling bij de directie van Amanos. 
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10.1 Ziekmelding 

Je bent verplicht om, zo snel mogelijk (eigenlijke start van de werkdag), maar in ieder geval op de eerste dag van 

arbeidsongeschiktheid vóór 10:00 uur, Amanos daarvan op de hoogte te stellen. Deze ziekmelding dient telefonisch te 

gebeuren. Daarnaast dien je jezelf ziek te melden bij de direct leidinggevende op het project (tijdstip begin werkzaamheden). 

Wanneer je ziek bent dien je te allen tijde telefonisch bereikbaar te zijn. 

 
Je dient de volgende informatie bij je ziekmelding door te geven: 

- Aard van de klachten; 

- Wat de beperkingen zijn met betrekking tot het werk; 

- Welke werkzaamheden nog wel uitgevoerd kunnen worden; 

- Wat de vermoedelijke duur van het verzuim zal zijn; 

- Wat de werkgever/opdrachtgever kan doen om te helpen; 

- Op welk (verpleeg)adres en telefoonnummer je bereikbaar bent; 

- Of er sprake is van een ‘vangnetsituatie’. Onder vangnetsituatie wordt verstaand: arbeidsongeschikt t.g.v. 

zwangerschap, als gevolg van structureel functionele beperkingen of als gevolg van orgaandonatie; 

- Of er sprake is van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeluk waarvoor een derde aansprakelijk is. 
 

 

10.2 Doorbetaling 

Loon in het eerste ziektejaar (week 1-52) ontvang je 91 procent van het geldende loon. In het tweede ziektejaar (week 53-104) 

heb je recht op 80 procent van het geldende loon. Deze bedragen zijn ten minste gelijk aan het minimumloon en bedragen ten 

hoogste het maximumdagloon. Wachtdagen 

 
Amanos houdt rekening met de wachtdagen conform CAO. 

 

 

10.3 Procedure vakantieaanvraag tijdens ziekte 

- Bij vakantieaanvraag tijdens arbeidsongeschiktheid heb je toestemming nodig van Amanos. Amanos  kan zich baseren 

op het advies van de bedrijfsarts. Tijdens ziekte gelden de normale regels voor het opnemen van verlof. Uitgangspunt 

hierbij is dat tijdens ziekte verlof kan worden opgenomen. Het opnemen van vakantiedagen kan slechts plaatsvinden 

indien de bedrijfsarts vooraf heeft aangegeven dat hiervoor geen medische belemmeringen bestaan. Het opnemen van 

verlof geschiedt in overeenstemming met de werkgever. 

- Indien je vakantie aanvraagt, voor of tijdens de ziekteperiode, en de bedrijfsarts is hieromtrent niet geïnformeerd, dan 

worden  automatisch  de  vakantiedagen opgenomen/afgeschreven. 

- Indien je tijdens de vakantie ziek wordt, dien je dit zo spoedig mogelijk te melden bij de vestiging. Daarnaast dient 

er een doktersverklaring te worden overhandigd. Als er sprake is van ziekte, zullen de ziektedagen niet worden 

geregistreerd als verlofdagen, maar als zijnde ziektedagen. 
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10.4 Betermelding 

Indien je beter bent (geheel of gedeeltelijk), moet je dit direct (dus niet als je pas gaat werken), doch uiterlijk vóór het moment dat 

je weer gaat werken telefonisch aan de vestiging melden. De vestiging zal je advies geven over de vervolgstappen die moeten 

worden genomen omtrent de betermelding. 

Voor meer informatie over wat te doen bij ziekte kun je het verzuimprotocol raadplegen, welke je tevens hebt ontvangen. Deze is 

ook op de vestiging op te vragen. 
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11.1 Pensioen 

Er is een pensioenregeling die voorziet in opbouw van pensioen, waarvoor Amanos zorgt voor jouw aanmelding. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen een basisregeling en een plusregeling, afhankelijk van het aantal weken dat je werkzaam bent voor 

Amanos. Pensioen wordt opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (STIPP). Voor meer informatie is de 

internetpagina te raadplegen: www.stippensioen.nl. Daarnaast ligt het pensioenreglement ter inzage op de vestiging. 

 
Je bouwt pensioen op als je aan de volgende minimale eisen voldoet: 

- 21 jaar of ouder bent; 

- Werkzaam bent op basis van een uitzendovereenkomst; 

- Minstens 26 weken werkt voor één of meer werkgevers in deze branche. Werkgevers in deze branche zijn: 

uitzendbureaus, detacheringsbureaus en payrollbedrijven. Bij een onderbreking langer dan 1 jaar, moet je opnieuw eerst 

ministens 26 weken werken. 

 

11.2 Zorgverzekering 

Amanos heeft  afspraken gemaakt met Zilveren kruis  over onze collectieve zorgverzekering. Vanwege deze afspraken kun je 

profiteren van een collectiviteitkorting. 

 
Mocht je vragen hebben met betrekking tot onze zorgverzekering kun je contact opnemen met 

Zilveren Kruis 

 
 

11.3 Nabestaandenverzekering (alleen voor Fase C) 

Amanos biedt jou een faciliteit aan ter verzekering van de ANW-hiaat, waaraan je op vrijwillige basis kunt deelnemen. De premie 

van deze verzekering is geheel voor eigen rekening. Een nabestaandenverzekering zorgt voor een inkomen indien jij of je partner 

overlijdt. Het inkomen dat wegvalt is verzekerd, zodat degene die achterblijft zich geen zorgen hoeft te maken over de financiën. 

 

11.4 Aanvullende WGA- gat verzekering (alleen voor Fase C) 

Amanos biedt jou een faciliteit aan ter verzekering van de WGA- gat verzekering, waaraan je op vrijwillige basis kunt deelnemen. 

De premie van deze verzekering is geheel voor eigen rekening. Deze WGA- gat verzekering vult het inkomen aan tot minimaal 

70% van het oude loon ongeacht de mate waarin verdiencapaciteit wordt benut. Daarnaast blijft het de moeite waard om zoveel 

mogelijk te blijven werken, want meer werken heeft altijd een positief effect op het totaalinkomen. 

http://www.stippensioen.nl/
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12.1 Evaluatieformulier 

Het doel van deze procedure is om na te gaan of de verstrekte informatie betreffende de plaatsingsgegevens juist is verlopen in 

de driehoeksverhouding tussen jou, Amanos en de opdrachtgever. Daarnaast wordt ook de dienstverlening van Amanos en je 

inzet beoordeeld. Deze evaluatiemomenten vinden plaats conform het beleid van Amanos. 

 
Mochten tijdens de evaluatie knelpunten worden geconstateerd, dan zal in overleg met de vestigingsmanager gekeken worden 

welke maatregelen genomen kunnen worden. 

 

12.2 Jaarlijkse evaluatie 

Als je werkzaam bent op basis van een detacherings overeenkomst, heb je minimaal jaarlijks een beoordeling van het 

functioneren. Tijdens deze beoordeling worden de eerder vastgelegde evaluatieformulieren meegenomen. Je krijgt inzage in 

de over jouw opgemaakte beoordelingsrapporten en je dient deze na inzage te ondertekenen. De beoordeling is onder andere 

gewenst om je functioneren te bespreken. Tijdens deze gesprekken kun je in samenspraak met de vestiging je gaan (her) 

oriënteren op je verdere loopbaan. Mocht je een extra gesprek willen, dan is dit altijd mogelijk op aanvraag 
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Indien er behoefte bestaat aan scholing (elke vorm van gestructureerde activiteit, gericht op het door medewerker verkrijgen, 

bijhouden, verbreden of verdiepen van kennis en/of vaardigheden), is het mogelijk om een opleiding te volgen. Zo kan de 

vestiging, maar ook jij zelf aangeven dat deze behoefte bestaat. Je dient op zijn minst in het bezit te zijn van een geldige basis 

VCA diploma. 

 
De opleiding dient aan te sluiten bij je huidige functie, waarbij tevens gekeken dient te worden naar de toekomst. Het initiëren 

van een opleiding naar de toekomst dient als doel te hebben dat je jezelf weet te ontwikkelen. 

 
Voorafgaand aan de opleiding wordt een studieovereenkomst tussen jou en Amanos gesloten. Hierin staan zowel algemene als 

specifieke voorwaarden waar beide partijen zich aan dienen houden. 
 

Amanos is bevoegd met de medewerker een redelijke terugbetalingsverplichting te treffen voor de kosten van de scholing voor 

het geval de medewerker de opleiding verwijtbaar niet met goed gevolg afrondt, of de uitzendovereenkomst voor het einde van 

de opleiding op initiatief van of door toedoen van de medewerker wordt beëindigd. 
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14.1 Einde uitzendovereenkomst 

De arbeidsovereenkomst fase A eindigt automatisch vanwege rechtswege bij het einde van fase A (78 gewerkte uren), bij ziekte 

of indien de inlener de opdracht beëindigt. 

 
Indien je zelf wilt stoppen met de werkzaamheden, dien je dit ten minste één werkdag van te voren bij de opdrachtgever en 

Amanos aan te geven, je dient wel rekening te houden met de opzegtermijn conform de ABU CAO evenals de afspraken welke 

onderling met de opdrachtgever zijn gemaakt. 

 
De wijze van beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in fase B en C zijn vastgelegd in de 

arbeidsovereenkomst  en uitzendbevestiging. 

 
Zijn je werkzaamheden afgelopen, dan kan het gebeuren dat je niet direct ander werk hebt. In dat geval adviseert Amanos om 

na te gaan of je in aanmerking komt voor een WW-uitkering en om je direct in te laten schrijven bij het Centrum voor Werk en 

Inkomen (CWI) en een WW-uitkering aan te vragen bij het UWV. 

 

14.2 Geheimhoudingsplicht 

Amanos heeft in al zijn arbeidsovereenkomsten een geheimhoudingsplicht opgenomen. De geheimhoudingsplicht is er niet om 

het onmogelijk te maken om over het werk te praten of gebruik te maken van persoonlijke kennis en ervaring maar gaat met 

name om vertrouwelijke informatie die een zekere waarde vertegenwoordigen voor Amanos of een opdrachtgever van Amanos, 

zoals: 

- Zakelijke of technische informatie die van belang kunnen zijn voor de concurrentie 

- informatie die de goede naam van het bedrijf en/of haar medewerkers kan schaden 

- gegeven over de klantenkring 
 

Ook na het einde van het dienstverband blijft de geheimhoudingsplicht van kracht, je mag geen vertrouwelijke informatie over 

het bedrijf doorgeven aan derden. De geheimhoudingsplicht is van onbeperkte duur. 
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ABU CAO: www.abu.nl 

Pensioen: www.stippenpensioen.nl 

Centraal beheer: www.centraalbeheer.nl 

http://www.abu.nl/
http://www.stippenpensioen.nl/
http://www.centraalbeheer.nl/

