
 
 

 

BIJLAGE V 
MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEID MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT 

(PER 1-8-2022) 
 
Als er sprake is van een arbeidsrelatie waarbij de werkzaamheden met zich meebrengen dat het 
aantal te werken uren per periode aannemelijk wisselend is, kan deze arbeidsovereenkomst   
worden toegepast. Dit volgens artikel 9 lid 3 sub a van de CAO in het Schoonmaak- en  

Glazenwassersbedrijf.  
 
Tussen ......., hierna te noemen werkgever, vertegenwoordigd door ......., en ......., hierna te  
noemen werknemer, is met ingang van ....... een arbeidsovereenkomst gesloten onder de volgende  
voorwaarden. 
 

 
Artikel 1 De werknemer treedt bij de werkgever in dienst in de functie van ......., in welke 

functie hij de werkzaamheden zal verrichten die vallen in loongroep ... 

 
Artikel 2 De dienstbetrekking is aangegaan voor bepaalde tijd voor ... maanden of voor 

onbepaalde tijd1. Er is overeenkomstig artikel 9 lid 4 CAO wel / geen sprake van een 
proeftijd van … maanden2. De voorwaarden voor de proeftijd staan in artikel 9 lid 4 en 

lid 5 cao. 
  
Artikel 3 a. De werknemer zal de arbeid verrichten in de regio .................... waar de 

werknemer bij aanvang van de arbeidsovereenkomst werkzaam is; 
 b. Omtrent de reisuren en de reiskosten zijn werkgever en werknemer geen/de 

navolgende vergoeding3 overeengekomen: 
  - reiskosten: ...................... 

  - reisuren: ......................... 
 
Artikel 4 De arbeidsduur bedraagt per week minimaal .... uur en maximaal .... uur.4 De 

werkgever heeft het recht met betrekking tot de uren boven het minimum aantal tot 
het vermelde maximum de werknemer werkzaamheden op te dragen. De werknemer 

heeft het recht aan een verzoek boven het maximum aantal uren geen gehoor te 

geven. De totale arbeidsomvang per week staat niet vast. Er is sprake van een 
oproepovereenkomst in de zin van artikel 7:628a BW. De werkgever zal dit op de 
loonstrook vermelden.     

 
Artikel 5 De dagen waarop en de uren gedurende welke arbeid moet worden verricht, zullen 

door de werkgever in overleg met de werknemer wekelijks worden vastgesteld. Met 
name met betrekking tot het vastgestelde minimum aantal uren zal getracht worden 

deze zoveel mogelijk op vaste dagen en uren in te roosteren. Reisinspanningen 
(kosten en uren) van de werknemer dienen in redelijke verhouding tot de werktijd te 
staan. Van het aldus vastgestelde werkschema zal de werknemer uiterlijk op vrijdag 
voorafgaande aan de week waarop het betrekking heeft, in kennis worden gesteld. Dit 
is een afwijking op de wet (artikel 7:628a lid 2 BW) die bij CAO is toegestaan (artikel 
7:628a lid 4 BW). 

 

Artikel 6 Als de werkgever de gedane oproep binnen 4 dagen afzegt of de werktijden verandert, 
heeft de werknemer recht op het loon over de uren waarvoor deze was opgeroepen. 

Artikel 7:628a lid 3 BW is van toepassing.    
 
Artikel 7 1. Het brutosalaris per betalingsperiode wordt berekend aan de hand van het aantal 

gewerkte uren, in ieder geval minimaal ... per week (zie artikel 4). 

  2. Het recht op loon is overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:628 lid 5, 6 en 7 
BW uitgesloten indien en voor zover de werkgever overeenkomstig de bepaling 
van artikel 4 en 5 geen werkzaamheden opdraagt boven het minimum 
overeengekomen aantal uren. 

 
1  Doorhalen wat niet van toepassing is. 
2  Doorhalen wat niet van toepassing is. 
3  Doorhalen wat niet van toepassing is. 
4  Er geldt een minimum van 8 uur per periode van 4 weken. 



 
 

 

 

  3. Het bepaalde in artikel 7: 610b BW (omvang bedongen arbeid; rechtsvermoeden) 
is onverminderd van toepassing. 

Artikel 8 De werknemer ontvangt van de werkgever aan het einde van iedere betalingsperiode 
een gespecificeerde opgave van het aantal gewerkte uren, het uitbetaalde salaris en 
de inhoudingen daarop. 

  

 Volgens de CAO wordt aan de hand van dit overzicht de vakantietoeslag van 8% 
berekend en dient het aantal opgebouwde vakantie-uren te worden vastgesteld naar 
rato van het aantal vakantie-uren, dat de werknemer zou hebben, indien hij 
gedurende de normale arbeidsduur werkzaam zou zijn geweest. 

 De werknemer kan niet verplicht worden de aldus opgebouwde vakantie-uren op te 
nemen in de minimum garantie-uren, indien de werkgever gedurende die garantie-

uren geen werk zou hebben. 

 
Artikel 9 De werknemer verplicht zich tot geheimhouding met betrekking tot al die zaken welke 

hem bekend worden met betrekking tot het schoonmaakbedrijf en/of klanten van dat 
schoonmaakbedrijf, in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. 

 
Artikel 10 Het is de werknemer niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van het schoonmaakbedrijf werkzaamheden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan 
anderen, noch andere dan de opgedragen werkzaamheden betaald of onbetaald ten 
behoeve van klanten van het schoonmaakbedrijf te verrichten. 

 
Artikel 11 Bij ziekte meldt de werknemer dit uiterlijk 10.00 uur v.m. aan de werkgever, ook 

indien hij op die dag/dat uur (nog) niet zou werken. De werkgever meldt dit aan de 
betreffende uitvoeringsinstelling. De werknemer zal zich zo spoedig mogelijk, doch 

uiterlijk op de dag van hersteldverklaring door de verzekeringsgeneeskundige en/of 
ARBO arts, voor het werk melden. Dit geldt ook als dit op een dag zou plaatsvinden 
waarop de werknemer normaliter geen werk zou verrichten. 

 

Artikel 12 Als deze overeenkomst 12 maanden heeft geduurd, biedt werkgever binnen een 
maand aan werknemer een arbeidsovereenkomst aan met een vast aantal uren die 

tenminste gelijk is aan het gemiddeld aantal uren verloonde uren van werknemer in 
die periode van 12 maanden. Artikel 7:628a lid 5 BW is van toepassing.       

 
Artikel 13 Deze overeenkomst kan worden beëindigd op de manieren zoals omschreven in artikel 

10 cao. 
 

In tweevoud opgemaakt te ..................., op ................. 

 
 
 

Handtekening werknemer5                        Handtekening werkgever 
 

 
5 Bij minderjarigheid van de werknemer dient voor akkoord mede ondertekend te worden door 
   ouders/pleegouders/voogd. 


