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Project Groenhof 115 – Amstelveen  
 

Transformatie/vernieuwbouw van 9 luxe appartementen, onder architectuur ontworpen en waarbij 

gebruik is gemaakt van duurzame materialen. Centraal gelegen boven het overdekte en geheel 

gemoderniseerde winkelcentrum Groenhof in Amstelveen. Het winkelcentrum heeft een compleet 

en gevarieerd winkelaanbod met twee grote supermarkten, diverse speciaalzaken, een lunchroom, 

kliniek, grote opticien en een beautysalon. 

 

Op de begane grond bevindt zich de luxe entree met videobewaking in de centrale hal, een granieten 

trap en een lift naar de eerste en tweede verdieping. De drie appartementen op de eerste verdieping 

beschikken over een eigen buitenruimte. De zes appartementen op de tweede verdieping hebben 

toegang tot een gezamenlijk dakterras van ca. 85 m².   

 

De appartementen worden gebruiksklaar opgeleverd en luxe afgewerkt met een pvc-vloer (houtlook) 

en vitrages met verduisterende overgordijnen. De moderne, witte hoogglans keuken is voorzien van 

een composiet werkblad en alle denkbare (Siemens) inbouwapparatuur. De appartementen op de 

tweede verdieping zijn uitgevoerd met een airco-unit. 

 

Voor elk appartement is een pv-installatie aangebracht met zes zonnepanelen die een gemiddelde 

opbrengst hebben van 1.800 kWh per jaar en wat verrekend wordt met huurder (wijzigingen in 

regelgeving zijn van toepassing).  

 

Bijzonderheden: 

- Beschikbaar per oktober 2022; 

- Servicekosten: € 85,- per maand (raming); 

- Toeslag airco appartementen 2e verdieping € 15,- per maand 

- Levering warmte (cascade verwarming) via een tussenmeter, middels een maandelijks 

voorschot; 

- Levering elektra en water via een eigen meter, zelfstandige aansluitingen; 

- Mogelijkheid om een parkeerplaats te huren in nabij gelegen parkeergarage tegen een 

huurprijs van € 60 per maand, met separate huurovereenkomst. 

- Minimale huurtermijn 2 jaar, daarna onbepaalde tijd; 

- Geen woningdelers; 

- Huisdieren zijn niet toegestaan; 

- Inkomenseis: het bruto maandinkomen dient minimaal 3 maal de bruto maandhuur te zijn; 

- Waarborgsom: 2 maanden bruto huur (incl. servicekosten en kosten nutsvoorzieningen); 

- Eenmalige mutatiekosten van € 100,- die huurder aan verhuurder dient te betalen. 

 

 
Disclaimer: 

 
Deze brochure is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld en onder voorbehoud van afwijkingen en/of wijzigingen. Aan de in deze brochure opgenomen 

artist impressies, tekeningen, illustraties, foto’s en teksten kunnen geen rechten worden ontleend. De op de tekeningen aangegeven maten zijn indicatief, net 

zoals ingetekende situaties (inventaris e.d.). 



9 luxe huurappartementen

Amstelveen

(prijzen d.d. 01-08-2022)

Huisnummer Verdieping Aantal GBO Opp. Opp. buiten- Huurprijs 

kamers binnen (M2) ruimte (M2) excl. servicekosten

Eerste verdieping

115-A 1 2 49,00 6,50 1.450,00€    

115-B 1 2 51,00 6,40 1.600,00€    

115-C 1 3 82,00 16,30 1.850,00€    

Tweede verdieping

115-D 2 2 63,00 gezamenlijk 1.550,00€    

115-E 2 2 58,00 gezamenlijk 1.500,00€    

115-F 2 2 63,00 gezamenlijk 1.550,00€    

115-G 2 3 77,00 gezamenlijk 1.700,00€    

115-H 2 2 53,00 gezamenlijk 1.550,00€    

115-K 2 2 41,00 gezamenlijk 1.400,00€    
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Huurvoorwaarden 

De volgende documenten dient u als PDF-bestand te verstrekken of te uploaden bij het 
woningaanvraagformulier. Deze zullen gebruikt worden om te toetsen of u in aanmerking komt voor een 
huurwoning. 

 Paspoort  / ID  kaart

 Verhuurdersverklaring /hypotheekverklaring

U bent werknemer in vaste dienst: 

 Drie recente loonstroken

 Werkgeversverklaring

U bent gepensioneerd: 

 AOW-opgave

 Pensioenopgave

U bent zelfstandig ondernemer: 

 Inschrijving handelsregister KvK

 Geaccordeerde jaarrekening van de
afgelopen twee jaar of

 Aangifte inkomstenbelasting van de
afgelopen twee jaar

 Begroting/prognose lopende jaar.

Aanvullende inkomsten: 

 Alimentatie - kopie
echtscheidingsconvenant;

• Vermogen - kopie bankafschrift

Afhankelijk van de situatie kan het voorkomen dat ter verduidelijking van het dossier aanvullende 
gegevens gevraagd worden naast de eerdergenoemde documentatie. 

 Voor het afsluiten van het contract vragen wij éénmalig € 100,00 inclusief BTW mutatiekosten;

 De minimale huurperiode is 24 maanden;

 Bij het sluiten van een huurcontract vragen wij standaard 2 maanden bruto huur als
waarborgsom (bij ondernemers is dit drie maanden). Op basis van uw situatie kunnen wij
besluiten af te wijken van de standaard;

 Een onderdeel van de toetsing is het uitvoeren van een credit-check. Bij een credit-check wordt
bijvoorbeeld gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren. Deze uitslag
maakt onderdeel uit van de beoordeling van een financieel risico.

 Documenten 

 Overige voorwaarden 
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Om te kunnen huren, dient u te voldoen aan een inkomensnorm. Deze inkomensnorm komt erop neer 
dat u bruto inkomen per maand (zonder variabele toeslagen) minimaal 3 maal de bruto maandhuur 
dient te zijn. De makelaar(s) controleren na ontvangst of u voldoet aan de inkomensnorm. 

Bent u in loondienst? 
Tot uw maandinkomen rekent u uw bruto salaris inclusief vakantiegeld maar exclusief bonussen of 
andere variabele toeslagen. 

Bent u zelfstandig ondernemer? 
De netto jaarwinst vóór belasting mag u delen door  12 om tot het bruto maandinkomen te komen. Voor 
ondernemers  geldt een borg van drie maanden huur. 

Bent u gepensioneerd? 
Dan mag u 30% bij het beschikbare maandelijkse inkomen optellen om tot het bruto maandinkomen te 
komen. 

Extra inkomsten? 
Indien u vermogen heeft dan mag u 10% van het vermogen gedeeld door 12 optellen bij het bruto 
maandinkomen. Indien u partneralimentatie ontvangt mag u dit optellen bij het bruto maandinkomen 
(kinderalimentatie wordt niet meegeteld). 

Gaat u samen huren? 
Als u met uw partner een aantoonbare duurzame huishouding voert, komt u in aanmerking om een 
woning samen te huren. U kunt dan beide inkomens meetellen om tot uw maximale huurprijs te komen. 
In het geval één van de partners een tijdelijke dienstbetrekking heeft mag 50% van dit inkomen opgeteld 
worden bij het inkomen van degene met een vaste dienstbetrekking om aan de inkomensnorm te 
voldoen.  

 Inkomensnorm 
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1e

woonkamer/keuken 23,2 m²

slaapkamer 13,5 m²

badkamer 4,1 m²

toilet 1,4 m²

werkkast 3,0 m²

buitenruimte 6,5 m²

0 75 150cm
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1e

woonkamer/keuken 27,5 m²

slaapkamer 18,3 m²

badkamer 3,6 m²

toilet 1,4 m²

werkkast 1,4 m²

buitenruimte 6,4 m²

0 75 150cm



LIFT

badkamer

werkk.

woonkamer

keuken

slaapkamer 2

gang

vkr

wm/
wd

toilet

slaapkamer 1

terras

terras

R

VW

MV
K

KK

3

TH
C

A
I T

R

GK

IC

C
A

I T

R

R

R

R

R

R

R

Schaal:
Formaat: A4
5098.0
Groenhof 115 Amstelveen

1 : 75

Groenhof 115-C

Nieuwlandersingel 57, 1814 CK Alkmaar
+31 (0) 72 - 512 55 44  /  www.segesta.nl

1e

woonkamer/keuken 31,4 m²

slaapkamer 1 13,9 m²

slaapkamer 2 22,4 m²

badkamer 2,8 m²

toilet 1,6 m²

werkkast 1,6 m²

buitenruimte 16,3 m²

0 75 150cm
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2e

woonkamer/keuken 30,6 m²

slaapkamer 1 14,0 m²

slaapkamer 2 12,7 m²

badkamer 3,9 m²

toilet 1,8 m²

werkkast 1,7 m²
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woonkamer/keuken 19,5 m²

slaapkamer 10,9 m²

badkamer 2,6 m²

toilet 1,5 m²

werkkast 1,5 m²









Kleuren- en materiaalstaat

ONDERDEEL MATERIAAL FABRICAAT / TYPE KLEUR

Kozijnen, ramen en deuren

Kozijnen en ramen buitengevel Aluminium met draaikiepraam met SKG sluiting en HR++ isolatie glas Lieftink geveltechniek - Schüco AWS/ADS 65 RAL 7024 - gepoedercoat

Postkast

Postkast Kast - Zincor Vankan RAL 7024 - Grafietgrijs

Frontplaat - aluminium Vankan RAL 7024 - Grafietgrijs

Intercom / bellentableau Perforatie patroon op intercom en RVS beldrukkers Comelit RVS

Balkons en hekwerken

Balkonhekwerken 1e etage Aluminium glashekwerk CT Hekwerk RAL 7024 - gepoedercoat

Balkonhekwerk algemeen dakterras Aluminium lamelhekwerk CT Hekwerk RAL 7024 - gepoedercoat

Afscheiding balkons Privacyschermen CT Hekwerk RAL 7024 - gepoedercoat

Getint gehard/gelaagd veiligheidsglas CT Hekwerk Zwart

Vloerafwerking terrassen Composiet terrasplanken UPM ProFi Deck 150 Antraciet

Vloer, wand en plafonds appartementen

Vloer (verblijfs/verkeersruimtes) Click PVC in wildverband VivaFloors 5000 Kleur 5100

Vloer (sanitaire ruimtes) Vloertegels Mosa 216 - 300 x 300 mm Antracietgrijs

Plinten MDF 12 x 120 mm RAL 9016

Wand (verblijfs/ verkeersruimtes) Gesausd opgeleverd Relius R1 PRO / Relius CleanCoat RAL 9010

Wand (toilet) Gesausd opgeleverd - boven 1,50 Relius R1 PRO RAL 9010

Wand (toilet) Standaard tegelwerk tot 1,50 + vloer Mosa 490 - 150 x 300 mm Glanzend wit

Wand (badkamer) Standaard tegelwerk tot plafond Mosa 490 - 150 x 300 mm Glanzend wit

Wand boven keukenblok Standaard tegelwerk Mosa 490 - 150 x 300 mm Glanzend wit

Plafonds Gesausd Relius R1 PRO Wit

Kozijnen, ramen en deuren appartementen

Woningtoegangsdeur Stompe deuren met HPL afwerking Berkvens Berkopal 30+ RZ brandwerendheid 30 min en 38dB geluidswerend Duropal 16002SD

Binnendeurkozijnen Stalen montagekozijn Berkvens Berdo type RZ met aanslagprofiel RAL 9010 - kristalwit

Binnendeuren Stompe deuren fabriek-af afgelakt met krasvaste TCS-laklaag Berkvens Berklon model 900 Wit

Binnendeur hal / woonkamer Stompe deuren met glasopening Berkvens BerkoLight 702 RAL 9005 - mat zwart

Dorpel sanitaire ruimtes Kunststeen Holonite Antraciet

Overgordijnen Brandvertragend en verduisterend Cenci Dim-out Evita Kleur 12

Vitrage Blijvend brandvertragend Cenci Emily Kleur 501

Keukens appartementen

Keuken Keukenblok Keller Elba 400 Wit

Keuken Front Keller Elba 400 Wit - hoogglans

Blad Composiet blad - 20 mm Belgian blue - gepolijst

Keukenapparatuur Koel- / vriescombinatie Siemens

Keukenapparatuur Combimagnetron Siemens

Keukenapparatuur Vaatwasmachine Siemens

Keukenapparatuur Afzuigkap - recirculatie Siemens

Keukenapparatuur Inductie kookplaat Siemens

Keukenmengkraan Eenhandmengkraan Grohe Eurosmart

Sanitair appartementen

Doucheput Vloerput RVS - 147 x 147 mm Blücher Compact RVS

Douchekraan Thermostaatkraan Grohe Grohtherm 1000 Glanzend chroom

Douchegarnituur Handdouche / glijstang / doucheslang Grohe Grohtherm 1000 Glanzend chroom

Douchescherm Veiligheidsglas, wandprofiel chroom antikalkbehandeling, vloer profiel-loos en 

middels kitten bevestigen op vloer. 
Merkloos

Toilet Vrijhangend toilet  met  closetzitting - rimfree Geberit iCon Standaard wit

Closetzitting Closetzitting softclose Geberit iCon Standaard wit

Toiletfontein Rechthoekige keramiek Geberit iCon Standaard wit

Toiletkraan Toiletkraan Grohe Concetto Glanzend chroom

Toiletrolhouder Closetrolhouder met klep RVS Geesa Nemox 916508-05 Glanzend chroom

Spiegel Spiegel 600 x 400 x 5 mm Dynamic Way spiegel Glas

Wastafel Dubbele wastafel - 120 cm Geberit iCon Standaard wit

Wastafelkraan Twee keer een eenhandmengkraan Grohe Eurosmart Glanzend chroom

Wastafelspiegel Spiegel 1200 x 650 mm met ledverlichting Geberit Option Basic spiegel Glas

Plancet Twee keer plancet - 50 x 12 cm Geberit 300 Basic planchet Standaard wit

VERNIEUWBOUW 9 APPARTEMENTEN - AMSTELVEEN

INTERIEUR

EXTERIEUR

INTERIEUR



Kleuren- en materiaalstaat

ONDERDEEL MATERIAAL FABRICAAT / TYPE KLEUR

VERNIEUWBOUW 9 APPARTEMENTEN - AMSTELVEEN

Diversen appartementen

Vensterbanken Kunststeen Holonite GranBianco

Verwarming Cascade opstelling CV-ketels t.b.v. blokverwarming

Klokthermostaat Honeywell Chronotherm modulerend Wit

Videofoon LCD-beeldscherm, luidspreker, microfoon en deuropener Comelit Wit

Wasmachinekraan en afvoer

Vloer en wandafwerking

Vloer entree Tegelwerk KRMK (Vianen) plainfield - 80 x 80 cm Antraciet

Wanden entree Tegelwerk KRMK (Vianen) - 90 x 30 cm Bolw ipe (houtlook)

Vloeren 1e en 2e etage PVC verlijmd Forbo Allura Grey Slate - 50 x 50 cm Antraciet

Wanden 1e en 2e etage Tegellambrisering tot 120 cm hoogte KRMK (Vianen) - 90 x 30 cm Bolw ipe (houtlook)

Wand boven tegellambrisering, glad stucwerk en gesausd Wit

Plinten entree, 1e en 2e etage Tegelplint ca. 10 cm KRMK (Vianen) plainfield gezaagd uit 80 x 80 cm Antraciet

Plafonds

Entree en verkeersruimtes Glad stucwerk en gesausd Relius R1 PRO Wit

INTERIEUR
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WONINGAANVRAAGFORMULIER SEGESTA WONEN 2022

1. Persoonlijke gegevens (kopie legitimatie meezenden)

Naam  

Voornamen (voluit)  

Straat  

Postcode en plaats 

Telefoonnummer Privé Werk 

E-mail adres

Geboortedatum 

Geboorteplaats  

Geslacht  M /  V 

Burgerlijke staat 

Bankrekeningnummer 

2. Persoonlijke gegevens echtgeno(o)t(e) of samenlevingspartner (kopie legitimatie
meezenden)

Naam  

Voornamen (voluit)  

Straat  

Postcode en plaats  

Telefoonnummer Privé  Werk 

E-mail adres

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geslacht M /  V 

Burgerlijke staat

Bankrekeningnummer
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3. Aantal bewoners

Met hoeveel personen gaat u de woning 

bewonen  personen 

Relatie tot elkaar Partner  ja /      nee    Nee, namelijk 

Aantal en leeftijd kinderen    kinderen, leeftijd(en)  jaar 

Indien huisdieren, welke 

4. Inkomstenbron

Bent u in loondienst    ja /  nee 

Zo ja, naam werkgever 

In dienst sinds/soort contract lopende tot  

Adres en telefoon werkgever  

Bent u zelfstandig ondernemer  ja /  nee 

Zo ja, sinds wanneer  

Uw bruto jaarinkomen met toeslagen  € 

Heeft u eventuele andere bronnen   

van inkomsten, zoals W.W./W.A.O./  

WIA/pensioen/alimentatie e.d. ¹)  ja /  nee 

Zo ja, welke en hoeveel bedraagt deze € 

5. Inkomstenbron echtgeno(o)t(e) of samenlevingspartner

Bent u in loondienst    ja /  nee 

Zo ja, naam werkgever 

In dienst sinds/soort contract lopende tot  

Adres en telefoon werkgever  

Bent u zelfstandig ondernemer  ja /  nee 

Zo ja, sinds wanneer  

Uw bruto jaarinkomen met toeslagen € 
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Heeft u eventuele andere bronnen  

van inkomsten, zoals W.W./W.A.O./ 

WIA/pensioen/alimentatie e.d. ¹)  ja /  nee 

Zo ja, welke en hoeveel bedraagt deze € 

ja / nee 

ja / nee 

ja / nee 

¹) s.v.p. inkomstenverklaring(en) meezenden 

6. Financiële verplichtingen

Heeft u of uw echtgeno(o)t(e) of samenlevingspartner enige  

borgtocht aangegaan of garantie gegeven   

Heeft u of uw echtgeno(o)t(e) of samenlevingspartner enige  

geldleningen of (personal) lease contracten lopen  

Zo ja, bij welke kredietverstrekker   

Openstaand bedrag     €  

Heeft u of uw echtgeno(o)t(e) of samenlevingspartner een  

hypotheek waarop rente en aflossing dienen te worden betaald 

Zo ja, bij welke bancaire instelling  

Openstaand bedrag € 

Alimentatieverplichtingen € per week /  per maand 

7. Huidige woonsituatie

Bezit u een eigen woning   ja /  nee 

Zo nee, wie is de verhuurder/beheerder 

Adres   

Postcode en plaats   

Telefoonnummer  

Huidige bruto huurprijs per maand   € 

Huidige netto woonlasten koopwoning € 

Momenteel woonachtig in een 

Bent u hoofdbewoner of inwonend   

Ontvangt u huurtoeslag   ja /  nee 
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8. Gewenste woonsituatie

Voorkeur (verdieping/type) 

Welke huurprijs bent u bereid te betalen € excl. service- en of stookkosten 

De volgende documenten dient u als PDF-bestand te verstrekken of te uploaden bij het 
woningaanvraagformulier. Deze zullen gebruikt worden om te toetsen of u in aanmerking komt 
voor een huurwoning. 

 Paspoort  / ID  kaart

 Verhuurdersverklaring / hypotheekverklaring

U bent werknemer in vaste dienst: 

 Drie recente loonstroken

 Werkgeversverklaring

U bent gepensioneerd: 

 AOW-opgave

 Pensioenopgave

U bent zelfstandig ondernemer: 

 Inschrijving handelsregister KvK

 Geaccordeerde jaarrekening van de
afgelopen twee jaar of

 Aangifte inkomstenbelasting van de
afgelopen twee jaar

 Begroting/prognose lopende jaar.

Aanvullende inkomsten: 

 Alimentatie - kopie
echtscheidingsconvenant;

• Vermogen - kopie bankafschrift

N.B. wanneer de hiervoor genoemde bescheiden ontbreken, kan uw aanvraag niet in behandeling 
worden genomen. Zie verder onze verhuurvoorwaarden. 

Het is ondergetekende bekend: 

1. dat aan het indienen van dit formulier geen enkel recht kan worden ontleend en dat geen 
huurovereenkomst tot stand komt alvorens door zowel huurder als verhuurder een 
huurovereenkomst is ondertekend;

2. dat vóór oplevering van de woning de eerste maand huur, de overeengekomen waarborgsom 
van twee maanden bruto huur en de mutatiekosten dienen te zijn voldaan en het 
huurcontract door de huurder getekend is;

3. dat deze aanvraag alleen in behandeling wordt genomen indien deze volledig is ingevuld;
4. dat bij de eventuele totstandkoming van een huurovereenkomst mutatiekosten verschuldigd 

zijn;
5. dat de eventuele huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd d.w.z. de duur van 

minimaal 2 jaar.
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Ondergetekende verklaart: 

- blijkens ondertekening akkoord te gaan met het bovenstaande;
- hij / zij dit formulier naar waarheid heeft ingevuld;
- schriftelijk melding te maken indien gegevens die hij / zij verstrekt heeft niet meer juist zijn;
- zijn / haar uitdrukkelijke toestemming te geven voor het opvragen van persoonsgegevens bij

relevante instanties;

Met oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verklaart ondergetekende: 

- hierbij toestemming te verlenen voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens door
de verhuurder en projectmakelaar uitsluitend met als doel het aangaan van een
huurovereenkomst.

Indien kandidaat-huurder na het geven van een akkoord voor het huren van een woonruimte, om redenen welke niet aan 
verhuurder zijn toe te rekenen, de woonruimte niet langer wenst te huren, is kandidaat-huurder gehouden aan 
verhuurder de overeengekomen administratiekosten te voldoen die hij/zij aan verhuurder verschuldigd zou zijn geweest 
indien definitief een huurovereenkomst tot stand zou zijn gekomen.   

Aldus naar waarheid ingevuld te  op 

Handtekening 

Wij verzoeken u het volledig ingevulde woningaanvraagformulier incl. benodigde bijlagen te e-
mailen naar de verhurende makelaar  
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VERKLARING VERHUURDER / BEHEERDER 
(s.v.p. volledig door de verhuurder/beheerder in te laten vullen) 

te:  verklaart hierbij dat Ondergetekende: 

Huurder :  

Adres :  

Plaats :  

Huurder sinds : 

Kale huur :  

Servicekosten/energiekosten :  

Bruto huur:  

wel/ geen huurschuld heeft. 

Indien wel, hoe groot is het bedrag € 

Aantal maanden achterstand  

        wel/        geen betalingsregeling getroffen 

        wel/        niet  tijdig aan de maandelijkse huurverplichtingen heeft voldaan gedurende de 
volledige huurperiode 

        wel/        niet aanleiding geeft tot klachten over de manier van bewonen van 
bovengenoemde woning 

        wel/        niet op enige wijze overlast heeft veroorzaakt 

Indien wel, aard van de overlast:  

Firmastempel Handtekening 

Datum:   



MODEL - WERKGEVERSVERKLARING 

Gegevens Naam werkgever: ………………………………………………………………..…………….. 
werkgever Adres werkgever: ……………………………………………………………….….………….. 

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………….……………… 
KvK-nummer 

Gegevens Naam werknemer: ……………………………………………………….    man   vrouw 
werknemer Adres werknemer: ……………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………… 
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………… 
In dienst sinds: ………………………………..……………………….(dag, maand, jaar) 
Functie: ……………………………………………………………………………… 

Aard van het 
dienstverband 

De werknemer heeft: 

Is sprake van een proeftijd? 

Is er een reorganisatie of maatregel 
aangekondigd die het dienstverband of het 
inkomen mogelijk raken of zijn er voornemens 
het dienstverband binnenkort te beëindigen? 

Zo ja, licht toe wat de impact hiervan is op het 
dienstverband of inkomen van de medewerker: 

Directeur / aandeelhouder: 

 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of is aangesteld in vaste
dienst

 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of is aangesteld in tijdelijke
dienst tot……………………….………………………………. 

 inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie, nl.:………………………….. 
………………..(bijv. inval-, oproep- of uitzendkracht (inclusief fase)) 

 nee  ja
Zo ja, is de proeftijd verstreken?  nee  ja

 nee  ja

Toelichting:………………………………………………….………………. 
……………………………………………….……………………………….. 
………………………………………………………………………………... 

 nee  ja, percentage aandelen …………………………..% 

Verklaring Wordt bij gelijkblijvend functioneren en 
ongewijzigde bedrijfsomstandigheden 
de arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd bij beëindiging daarvan 
opgevolgd door een voortgezette of 
vernieuwde arbeidsovereenkomst: 

Worden bij vernieuwing de 
arbeidsvoorwaarden gewijzigd, zo ja, licht 
toe hoe:  

Naam ondertekenaar: 
………………………………………………… 

 Ja, voor bepaalde tijd voor een duur van minimaal……maanden 

 Ja, voor onbepaalde tijd

 Nee, geen voortgezet of vernieuwd dienstverband

 nee  ja,……………………………………………………..
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………….(extra handtekening) 

voortzetting 
dienstverband
(indien van
toepassing) 

Inkomen 1. Bruto jaarsalaris 1 € …………………………………..(basissalaris excl. overwerk e.d.) 
2. Vakantietoeslag 2 € …………………………………... 
3. 13e maand 3 € …………………………………... 
4. Eindejaarsuitkering 3 € …………………………………... 
5. Onregelmatigheidstoeslag 4 € …………………………………... 
6. Overwerk 4 € …………………………………... 
7. Provisie 4
8. ……………………………….
9. ………………………………

€ …………………………………... 
€ …………………………………... 
€ …………………………………... 

Leningen / 
Loonbeslag 

Is door u een onderhandse lening aan de 
werknemer verstrekt? 

Is op het loon van de werknemer 
loonbeslag of looncessie gelegd? 

 nee  ja
Zo ja, ingangsdatum…………………….………. hoofdsom €….……………… 
Looptijd (maanden)……………………………… maandlast €………….….….. 

 nee  ja
Zo ja, tot………………………….. €…………………………per maand 

1) Het bruto jaarsalaris van het gebruikelijke aantal werkweken in de bedrijfstak. 
2) Bij vakantiebonnen of tijdspaarfonds: 100% van de waarde van de vakantiebonnen of tijdspaarfonds.
3) In de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke inkomensbestanddelen.
4) Indien structureel sprake is van onregelmatigheidstoeslag, provisie en/of overwerk: het bedrag over de laatste 12 maanden.

Ondergetekende verklaart namens de werkgever dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld. 
Naam ondertekenaar: 
……………………………………………………………………………. 

Getekend te……………………………..d.d.…………………………... Handtekening:…………………………………………………… 

Voor eventuele verificatie kan contact worden opgenomen met: 

Naam:…………………………………………………………………………………….Telefoon.: …………………………………………….. 

NHG werkgeversverklaring 2021-1, geldig vanaf 01-10-2020 
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