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Think Green, Keep it on the Screen

Inlichtingen bedrijfsleider
1. Gegevens van de onderneming

Ondernemingsnummer :* 

Bankrekeningnummer van de onderneming (IBAN) : * BE 

Domiciliëring van de facturen gewenst? :  Ja  Nee

Bankopdracht van het loon door Salar? :   Ja  Nee

Email-adres voor login HRMSweb : 

2. Gegevens van de bedrijfsleider

Naam :*  Voornaam :*  Geslacht:  M  V

Rijksregisternummer :* Geboortedatum : Geboorteplaats : 

Nationaliteit:   B  andere : 

Telefoonnummer : E-mailadres :

Adres : Straat + nr.:  Bus: 

Postcode:  Woonplaats: 

Verblijfsadres (indien afwijkend van domicilie): 

Bankrekeningnummer (IBAN): * BE  (Indien uitbetaling via Salar)

Vervolg zie volgende pagina 

* verplicht veld
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3. Gezinstoestand

Burgerlijke stand :*  Ongehuwd  Gehuwd  Wet. samenwonend  Feit. gescheiden  Wet. gescheiden  Weduwe(naar)

Aantal kinderen ten laste :* Aanvraag kinderbijslag:  Ja  Nee  

Partner ten laste :  Ja  Nee   Andere ten laste :  

4. Verloningsparameters

Startdatum verloning : Loon:*  €   Netto  Belastbaar

Voordelen alle aard: Bedrijfswagen i Internet verbinding

Woning i  PC/Laptop 

 GSM Kwartaal bijdragen:  

Andere vergoedingen : 

Bevestiging verklaring*

Tekende  ,

verklaart dat hogervermelde gegevens oprecht en correct zijn. 
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