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Bijlage 4: Voorbeeldarbeidsovereenkomst basisregeling 
 
Arbeidsovereenkomst 
 
1................................................................................................. 
 
hierna te noemen werkgever, en 
 
2................................................................................................. 
 
hierna te noemen werknemer, 

 
verklaren te hebben gesloten een arbeidsovereenkomst, waarbij de werknemer zich 
verbindt met ingang van ................................... in dienst van de werkgever 
arbeid te verrichten. Op deze arbeidsovereenkomst is de cao Bouw & Infra van 
toepassing. 
 
De dienstbetrekking wordt aangegaan voor: 

....................................................................................................1) 

 
De werknemer wordt aangenomen voor de functie van 
.................................................................................................... 
en op grond hiervan ingedeeld in functiegroep/functieladder  
.................................................................................................... 
 
(Duur eventuele proeftijd: ………………………………………) 
 
Het daarbij behorende garantieloon/salaris is:  € ............. bruto per .............. 
 
Het vast overeengekomen loon voor de werknemer bedraagt  
€ ........................... bruto per ...................... en is als volgt samengesteld: 

a. garantieloon/salaris zoals bovenvermeld; 
b. de voor zover overeengekomen individuele toeslag conform artikel 45 van de 

cao zijnde € ……………………….. bruto per ................. voor de duur 

van.......................................................................................... 2) 
 
De arbeidsduur bedraagt gemiddeld ….. uur per werkweek en gemiddeld … per dag, 
gemeten over een periode van 13 weken. De arbeidstijden en rusttijden worden 
vastgesteld in een rooster. 
 
(Toevoegen eventueel nader overeengekomen voorwaarden) 
 
Aldus in duplo opgemaakt te ............................ d.d. ..... - .....- 20..... 
 
De werkgever:       De werknemer: 

                                                
1  Afhankelijk van de gemaakte afspraak kiezen tussen: 

a. onbepaalde tijd 
b. bepaalde tijd en wel van  ...............  tot ............................ 

c. het verrichten van werkzaamheden voor de duur van het object (object nader omschrijven) 
2 Afhankelijk van de gemaakte afspraak kiezen tussen: 

a. het dienstverband; 

b. de periode van ............................  tot .............................                                                 
c. het werkobject (nader omschrijven) .................................. 
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.......................................................................................................... 
 
 
Indien een intredekeuring zoals bedoeld in artikel 16 van de cao Bouw & Infra van 
toepassing is, dient de volgende passage in de arbeidsovereenkomst te worden 
opgenomen: 
 
‘De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van 
een geschiktheidsverklaring, zoals bedoeld in artikel 16 van de cao Bouw & Infra. 
Indien de werkgever die verklaring op de beoogde ingangsdatum van deze 

arbeidsovereenkomst nog niet heeft ontvangen, vangt het dienstverband aan op de 
eerstvolgende werkdag nadat dit alsnog is gebeurd en de eventuele opzegtermijn 
van de werknemer bij de vorige werkgever is verstreken.’ 
 
 
 
 
 


