Model telewerkovereenkomst
De ondergetekenden:
....... (naam werkgever), gevestigd aan de …….. te ....... (adres van de werkgever), hierna te
noemen werkgever,
en
....... (naam werknemer), wonende aan de ………. te ....... (adres werknemer), hierna te noemen
werknemer,
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
a.
De werknemer treedt met ingang van ..... (datum indiensttreding) in dienst van de
werkgever in de functie van ....... (omschrijving functie).
b.
Deze arbeidsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.
c.
De proeftijd bedraagt twee maanden.
of
b.
c.

Deze arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van ..... maanden en eindigt van
rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, op ..... (einddatum).
De proeftijd bedraagt één maand / twee maanden.

Artikel 2
a.
De werknemer zal de werkzaamheden voor .... dagen (aantal dagen per week) in en vanuit
zijn woonhuis verrichten.
b.
De partijen komen de volgende werktijden overeen:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Afwijking van bovengenoemde werktijden is alleen mogelijk na goedkeuring door de
werkgever.
c.
Op een in onderling overleg te bepalen dag zal de werknemer zijn werkzaamheden binnen
het kantoor van de werkgever verrichten.
d.
De werkgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de voortgang der
werkzaamheden te controleren.
e.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden stelt de werkgever de werknemer een computer
met randapparatuur, een modem en informatiedragers ter beschikking.
f.
Genoemde apparatuur en informatiedragers zijn en blijven eigendom van de werkgever en
dienen aan het einde van het dienstverband door de werknemer terstond ter beschikking
van de werkgever te worden gesteld.
Artikel 3
a.
Het salaris bedraagt ten tijde van het aangaan van deze arbeidsovereenkomst €...... bruto
per maand (maandloon).
b.
Het salaris wordt uitbetaald uiterlijk iedere laatste werkdag van de maand op een door de
werknemer aan te wijzen bank- of girorekening.
Artikel 4
a.
De werknemer zal over de referentieperiode van 1 juni van het vorige jaar t/m 31 mei van
het lopende jaar een vakantietoeslag ontvangen ten bedrage van 8% van het betaalde
salaris.
b.
De vakantietoeslag wordt uitbetaald bij de salarisbetaling over de maand mei.

Artikel 5
a.
De werknemer heeft recht op ..... (aantal verlofdagen) vakantie- en/of snipperdagen per
kalenderjaar, met behoud van salaris.
b.
In geval van deeltijdarbeid wordt het aantal vakantiedagen naar rato herleid.
c.
De werkgever stelt de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantieperiode vast
overeenkomstig de wens van de werknemer, tenzij de werkgever hiertegen gewichtige
bezwaren heeft.
Artikel 6
a.
In geval van arbeidsongeschiktheid dient de werknemer dit voor 10:00 uur 's morgens bij
de werkgever te melden. Ook de hervatting van de werkzaamheden dient voor hetzelfde
tijdstip bij de werkgever te worden gemeld.
b.
Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer zal de werkgever ten hoogste voor een
periode van 52 weken, te rekenen vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, ...%
(percentage) van het overeengekomen salaris doorbetalen. De loondoorbetalingsplicht
eindigt in ieder geval op het moment dat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd
bereikt en op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt.
Artikel 7
a.
De werknemer ontvangt een vaste onkostenvergoeding van €..... (bedrag) per maand als
tegemoetkoming in de kosten van ..... (opsomming van relevante fiscaal onbelaste of
gedeeltelijk belaste onkosten). Indien de fiscale wetgeving op het gebied van onkosten
is/wordt gewijzigd, heeft de werkgever het recht om deze onkostenvergoedingen eenzijdig
te wijzigen of in te trekken zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de
werknemer. De gevolgen van een eventuele wijziging in de fiscale wetgeving omtrent
onkostenvergoedingen zijn voor rekening van de werknemer.
Artikel 8
a.
Ten behoeve van de werknemer is door de werkgever een collectieve pensioenverzekering
afgesloten bij ......... (naam pensioenverzekeraar). Het pensioenreglement is aan de
werknemer ter beschikking gesteld.
b.
De pensioenpremie wordt door de werkgever en de werknemer ieder voor de helft
gedragen.
Artikel 9
a.
Het is de werknemer verboden om zonder schriftelijke toestemming van de werkgever
gedurende een periode van ....... (periode, maanden of jaar) na het einde van deze
arbeidsovereenkomst een onderneming te starten binnen een straal van ..... km (omvang
verboden werkgebied) van het bedrijf van werkgever, gelijk of gelijksoortig aan het bedrijf
van werknemer.
b.
Het is de werknemer tevens verboden om zonder schriftelijke toestemming van de
werkgever gedurende de bovengenoemde periode werkzaam te zijn in een bedrijf gelijk of
gelijksoortig aan het bedrijf van de werkgever, hetzij om niet, hetzij om enige vergoeding.
c.
Bij overtreding van het onder a en b bepaalde verbeurt de werknemer ten behoeve van de
werkgever een onmiddellijk opeisbare boete van €...... (bedrag) voor elke dag dat de
overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de werkgever om volledige
schadevergoeding te vorderen.
Artikel 10
a.
Het is de werknemer verboden om zowel tijdens als na het einde van deze
arbeidsovereenkomst aan derden enige informatie, kennis of gegevens te verstrekken
betreffende de zaken van de werkgever waarvan aan de werknemer geheimhouding is
opgelegd of waarvan de werknemer redelijkerwijs mocht aannemen dat deze geheim
waren.
b.
Bij overtreding van het in dit artikel onder a bepaalde verbeurt de werknemer een
onmiddellijk opeisbare boete van €...... (bedrag) per overtreding, onverminderd het recht
van de werkgever om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11
a.
Op deze arbeidsovereenkomst is de CAO ................ (naam CAO) van toepassing.
b.
De werknemer verklaart kosteloos een exemplaar van de CAO te hebben ontvangen.
Artikel 12
De werkgever is gerechtigd binnen de grenzen der redelijkheid deze arbeidsovereenkomst en al
hetgeen tussen partijen uit de overeenkomst voortvloeit, eenzijdig te wijzigen c.q. aan te vullen
met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:613 BW.
Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud te ....... (plaats) d.d. ....... (datum).

…………………………………
Naam werkgever

Bron

…………………………………..
Naam werknemer

