
Wij zijn gehouden aan het vergunningsvoorschrift volgens de NBBU. In dit kader verzoeken wij u dit 
document in te vullen en aan ons te retourneren met het inschrijfformulier. Zonder ingevuld 

loonverhoudingsvoorschrift kunnen wij het inschrijfformulier niet in behandeling nemen. 
Wij danken u voor uw medewerking.  

Maakt uw onderneming gebruik van een cao?
Ja, namelijk: Nee

Bent u aangesloten bij een branchevereniging? 
Ja, namelijk:     Nee

Uit hoeveel uur bestaat de reguliere werkweek van uw onderneming (dit blijkt uit uw cao)?

36 uur           37,5 uur            38 uur           40 uur         Anders, namelijk: 
Maakt uw onderneming (indien geen reguliere cao van toepassing is) gebruik van 
loonschalen met daaraan gekoppelde functietabellen? 

Ja* Nee
*Indien van toepassing verzoeken wij u ons een overzicht te verstrekken van de loonschalen met de

daaraan gekoppelde functietabellen

Is er binnen uw onderneming sprake van ATV en/of ADV dagen (dit blijkt uit uw cao)?
Ja, dagen per jaar:       Nee

Welk percentage betaalt u uw medewerkers voor overuren?

Welk percentage betaalt u uw medewerkers voor ploegen en- of verschoven uren 
(onregelmatige uren)? 

Hebben uw werknemers recht op een onbelaste kostenvergoeding wegens de uitoefening 
van de functie? Vink aan wat van toepassing is.

Reiskostenvergoeding € 
Vaste onkostenvergoeding € 

per kilometer 
per      uur      dag      week      anders: 
per      uur      dag      week      anders: 
per      uur      dag      week      anders: 

Kledingvergoeding €
Gereedschapsvergoeding  €
Anders, namelijk: 

Beschikt uw onderneming over een risicoinventarisatie- en evaluatieplan (RI&E) in het 
kader van de arbeidsomstandighedenwetgeving?

Ja*      Nee
*Indien van toepassing verzoeken wij u ons een kopie van de RI&E te verstrekken
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Naam onderneming:

Naam bevoegde:

Handtekening:
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