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Weeknummer : 

Naam werkende : 

Bedrijf / Instelling : 

Afdeling  :  

normale uren 
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totaal gewerkt deze week

100% % % % % % %

* deeluren afronden op kwartieren: 15 min. = 0,25  |  30 min. = 0,50  |  45 min. = 0,75

  neru eitnakaV

Vakantiegeld

ja             nee

Uitbetalen reserveringen:

Kort verzuim

Opmerkingen

Let op! vakantiegeld kan maximaal 2x per jaar worden opgevraagd
Doorhalingen maken het werkbriefje ongeldig.
Wilt u bij verhindering door ziekte of om andere redenen dat zo snel mogelijk 
melden aan de opdrachtgever en aan de medewerk(st)ers van FDU BV.
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: uitzendbureau
: uitzendkracht
: opdrachtgever

Werkzaamheden beëindigd           nee        ja, op  

Akkoord opdrachtgever:

Akkoord werkende:

Tevens verklaren wij bekend te zijn met de Algemene 
Voorwaarden van FDU BV en deze te aanvaarden.

S.V.P. vòòr 12.00 uur op maandag inleveren.


	datumma: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	datumdi: 
	100_2: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	datumwo: 
	100_3: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	datumdo: 
	100_4: 
	fill_37: 
	fill_38: 
	fill_39: 
	fill_40: 
	fill_41: 
	fill_42: 
	datumvr: 
	100_5: 
	fill_45: 
	fill_46: 
	fill_47: 
	fill_48: 
	fill_49: 
	fill_50: 
	datumza: 
	100_6: 
	fill_53: 
	fill_54: 
	fill_55: 
	fill_56: 
	fill_57: 
	fill_58: 
	datumzo: 
	100_7: 
	100totaal gewerkt deze week: 
	totaal gewerkt deze week: 
	totaal gewerkt deze week_2: 
	totaal gewerkt deze week_3: 
	totaal gewerkt deze week_4: 
	totaal gewerkt deze week_5: 
	totaal gewerkt deze week_6: 
	Opmerkingen: 
	uur_2: 
	ja op: 
	Weeknummer: 
	Naam werkende: 
	Bedrijf / Instelling: 
	Afdeling: 
	uur1: 
	100: 
	van1: 
	van2: 
	van3: 
	van4: 
	van6: 
	van5: 
	van7: 
	tot1: 
	tot2: 
	tot3: 
	tot4: 
	tot5: 
	tot6: 
	tot7: 
	fill_61: 
	fill_62: 
	fill_63: 
	fill_64: 
	fill_65: 
	fill_66: 
	fill_67: 
	fill_68: 
	fill_69: 
	fill_70: 
	fill_71: 
	fill_72: 
	Group1: Off
	Group2: Off


