Dossier help mij
Voornaam: Amanda
Naam: De Lieve
Geslacht: M/ V
Leeftijd: 18 jaar
Leefsituatie: Anti-kraak

8 maanden
geleden

Klaar met school
Het heeft even geduurd
maar ik heb dan nu mijn

diploma Dierenverzorgster
binnen. Mijn ouders waren reuze trots bij de
diploma uitreiking. Wel jammer dat Bing en Dash (twee bull terriërs die ik tijdelijk
opvang) niet mee de zaal in mochten en dat Jan (mijn vriend) met hen buiten moest
wachten tot we klaar waren.

Moneyless man
Ooooo my hero. Zie je wel dat het kan, leven
zonder geld. Hij heeft ook een boek geschreven.:

The moneyless man a year of freeconomic
living Dit ligt natuurlijk ook al op mijn nachtkastje.
Ooit wil ik net zo gaan leven als hij. Je hebt
helemaal geen geld nodig. Ik heb helemaal niemand
nodig. Hij is het bewijs ! Over de liefde gesproken … Helaas is het uit met Jan. Hij
zeurde steeds over wanneer ik nou volwassen werd en niet meer anti kraak woonde
en wilde huisje boompje en geeeeeen beestje. Dat ben ik niet, ik kan niet zonder
mijn dieren. We waren te veel uit elkaar gegroeid en daarom hebben we er een
punt achter gezet. De volgende moet maar accepteren dat de dieren bij mij
ALTIJD op de eerste plaats komen.

7 maanden

Solliciteren = drama!

Zo balen! Er is nauwelijks werk en al
helemaal niet voor iemand met een
opleiding dierenverzorging. Krijg alleen
maar afwijsbrieven. Aarghhh!! Het verbaast
mij dat sommige bedrijven niet eens de moeite nemen om te zeggen dat ik
het niet ben geworden. Of een heel standaard verhaal sturen met “er zijn
andere kandidaten die beter bij het door ons gewenste profiel aansluiten”.
Misschien eens zo’n brief terugsturen?? Ach.. nu een biologisch rood wijntje ….

geleden

Droombaan
Ik ga nu als vrijwil iger bij de kinderboerderij aan ‘t werk. Ze hebben heel hard
mensen nodig. Ik krijg geen geld, maar in ruil voor mijn werk mag ik groente en
fruit uit de moestuin meenemen.. Leuk werk én een gevulde maag… meer
heb ik niet nodig. Moet alleen nog wel kijken waar ik dan eten voor de honden
vandaan haal.

6 maanden

Uitzendbureau

Ik heb mij ingeschreven bij diverse
uitzendbureaus. Ik heb toch meer geld nodig
om rond te komen. Ik kan (nog) niet leven
van mijn eigen tuin en de ruilhandel. Ze
waren allemaal erg vriendelijk. Ik had mijn CV en een brief meegenomen. Ik krijg bij
allemaal het verhaal dat ze mijn gegevens in het archief hebben en zodra ze iemand
met mijn “capaciteiten” nodig hebben dat ze dan contact met mij zouden opnemen..
Ben benieuwd.. !

geleden

In de middag een extra lange wandeling met mijn
schatjes gemaakt. Op dit moment heb ik 4 honden in
huis om op te vangen. Maar het gaat. Al is het soms wel
creatief zijn met ‘wat eten we vandaag’.

Gratis, gratis, gratis
Wauw heb nu iets geweldigs ontdekt… op de site www.gratisoptehalen.nl kan je
gewoon zien of mensen in je buurt gratis en voor niks spullen aanbieden. Ik heb net 2
kattenmanden opgehaald. Ben benieuwd of mijn snoepjes erin wil en! Ze hebben
trouwens ook hele goede tips wat je kan doen met spullen die je normaal weggooit.

Gestopt bij Kinderboerderij
Ik wist niet dat je als vrijwil iger ook ontslagen kon worden. Dat was helaas maar kort…
Andere vrijwil igers hadden geklaagd dat ik iedere keer groente en fruit mee naar huis
nam. Er had ook een bezoeker geklaagd over mijn uitgebreide uitleg aan zijn kind over
waar dat plakje salami van zijn boterhammetje vandaan kwam. Ik vind dat we duidelijker
én eerlijker moeten zijn over ons eten. Ik eet alleen maar biologisch vlees. Weet ik
teminste zeker dat de koe of kip een goed leven heeft gehad voordat ie op mijn
bord ligt.

5 maanden
geleden

Jk ben verliefd

Joël woont sinds 2
weken ook in het
zelfde gebouw als Anne, Noura en ik….. Toen ik hem zag
was t direct raak. Ik ben verliefd!!
Joël heeft gisteren voor mij gekookt. Alleen voor mij. Onze
huisgenoten waren er toevallig allemaal niet.  ik heb er weinig
van geproefd. Hij heeft al zo veel van de wereld gezien…. Zo veel verhalen.
Het einde van de avond werd heel erg leuk. Ooo het was zoooo romantisch.

Een maand zonder dierenarts
bezoeken

Yeahhhhh! Zie je wel het kan ook
een keertje dat we niet hoeven te
gaan..
Vorige keer kwamen we deze
honden tegen bij de
dierenarts.
Wat een schatjes

geheime actie
Samen met Joël mee gegaan naar een geheime actie van een dierenrechtengroep.
Whaa dat was echt spannend. We hebben ingebroken en gefilmd hoe er daar werd
om gegaan met diertjes. Mijn hart huilde. Zo goed om de wereld te laten zien hoe
het er echt aan toe gaat!! Joël zegt dat we heel voorzichtig moeten zijn. De grens
is dun tussen dierenrechtenactivisme en extremisme. Sommige mensen uit onze groep
worden extra scherp door de overheid en politie in de gaten gehouden. Nou ja! Hoe
kan dat nou? Ze hebben gewoon hun hart op de juiste plek.

4 maanden

Uitzendwerk

Mijn geldzorgen zijn voorlopig opgelost De
afgelopen tijd heb ik weinig geschreven
want ik was zo hard aan het werk. Ik doe nu
uitzendwerk. Het is heel gevarieerd. De
ene keer sta ik in een fabriek in te pakken
en de andere keer als hostess. Omdat ik nu alles aanpak werk ik de ene week 15 en
de andere week wel 55 uur. De beesten moeten hier nog wel aan wennen, maar
gelukkig woon ik antikraak. Zo zijn er altijd genoeg mensen thuis om op ze te letten.

geleden

!!! Hoe zo dat ze mijn honden mogen afschieten
Heerlijk weg en de duinen in… dat was het plan. Joël had een camper van een
vriend geleend dus alle honden konden dit keer mee. Het was helaas minder relax dan
gepland. De honden mochten daar niet los! We hadden een bordje over het hoofd
gezien. Zo vaak komen we hier niet en we waren druk bezig met genieten van de
natuur (en elkaar). Hoe moet ik dat nou weten dat de honden
niet los mogen. Zulke ingewikkelde borden staan er in de duinen!.
Sjagarijnige beheerder gaf mij een extreme boete. De
boswachter had ‘t over afschieten van loslopende honden
en dat hij er is om de ‘flora en fauna’ te beschermen. Mijn
honden zijn dieren dus ook de fauna waar die man het over
heeft!! ! Joël kon zich ook nog es niet legitimeren, dus
een EXTRA boete. Ik had toevallig nog mijn paspoort
onderin me tas. Maar die boete… ach. Ik heb aan die
vent gewoon een super oud adres van me doorgegeven dus
ze kunnen mij nooit vinden. Dat bedrag

370,- ! . ga ik

dus never niet betalen. De regering is de terrorist!

3 maanden
geleden
Vandaag was ik in het asiel om mee te helpen met de
verzorging van de stakkers die daar zitten. Komt plots
Gizmo om de hoek. Ik smolt… wat een lieverd.
Er werd meteen gezegd dat hij waarschijnlijk erg moeilijk te plaatsen
is vanwege gedragsproblemen en zijn pittige leeftijd (12+). Meteen besloten dat hij bij
onze roedel mocht komen. Meteen mee genomen. Het ging best goed in het
openbaar vervoer…. Gelukkig reist de hond gratis met de bus, want ik had nog maar
net genoeg op mn kaart voor mezelf.
Gezonde groentes
Er komen steeds meer keurmerken bij. Beter Leven, Fair Trade, 100% slaafvrij, UTZ.
Volgens mij allemaal onzin. Veel papierwerk voor niks. Ik koop (als ik dan koop..) mijn
groente & fruit bij BIO Supermarkt. Er staat een kaartje bij het schap van welke
boer het product is. Je weet wat je eet. Iets duurder dan de ‘gewone’ super, maar
dan heb je ook een beter product.
Eigen groente kweken
Mijn eigen tuin is nog steeds niet erg succesvol. Het weer zit ook niet mee.
Klimaatverandering maakt het wel super moeilijk om groente te telen.. Ik heb wel al
mijn eigen aardappels & wortels gegeten, maar de courgettes waren bleh. Joël zei dat
ik die eerder had moeten oogsten. Als ze mega groot zijn dan hebben ze geen
smaak meer. Ik eet trouwens geen vlees meer. Scheelt ook weer geld. Door alle
gesprekken en ook die boeken die ik van Joël heb gekregen krijg ik het niet meer
over mijn hart om vlees te eten ook al is t biologisch.

2 maanden
geleden

Twister
Ruim een half jaar geleden had Twister
heel erg gevochten met een andere kat.
Beide oren gescheurd. Begon hels te
etteren. Moest toen wel met hem naar de
dierenarts. Hebben ze de oortjes

geamputeerd. Gelukkig is hij nu weer
helemaal beter. Maar de rekening was echt
een mega schok . Maar joepie! Vandaag de
laatste dierenartsrekening betaald. Yeahhh.
Zo fijn dat het achteraf kan. Ik heb gewoon
niet genoeg geld om zoiets zomaar te
kunnen betalen. Het is altijd schrapen bij mij !

Nieuwe baan
Pffff yeahhh gelukkig vast inkomen… eindelijk een contract. Het is voor 1 heel jaar ! !
bij een call center. Ik ga eerst via het uitzendbureau werken en krijg daarna een
contract van het Call center. Ik had volgens de manager daar een hele goede
telefoonstem Ik weet nog niet eigenlijk waarover ik precies mensen moet bellen…
Ik word volgende week ingewerkt, dus dat komt helemaal goed. Ik had natuurlijk wel
snel nog even een foto gemaakt van mijn nieuwe werkplek. Niet echt heel erg
inspirerende omgeving, maar het betaalt.
Ik had al een aantal leuke ideeën gevonden om
mijn hokje een beetje op te vrolijken

Plastic bakjes van tomaat of
aardbei verfje geven 
organiseer bakjes

1 maand

Vaste prik

Het is nu hoog tijd…eigenlijk moeten de
honden hun jaarlijkse prikken hebben. Alleen
ik heb er echt geen geld voor… te veel
katten en hondenmonden om eten te
geven. K hou niks meer over. Nu wilde ik gewoon een jaartje overslaan, maar dat
schiet ook niet op. Dus heb Bobo, Kyra en Valco wel laten inenten, maar Gizmo en
de katten niet ….

geleden

Heb de prikken namelijk wel nodig als ik naar mijn vrienden in België ga Nu heb ik
toch nog geen geld voor de reis, maar daar verzin ik nog wel iets voor. Hoef nu niet
al te gaan nadenken over hoe ik iets over 2 maanden ga doen vind ik. Ga binnenkort
maar weer eens alle verzekeringen op een rijtje zetten, kijken of ik daar geld kan
besparen. Helaas groeien mijn groenten nog steeds niet zo goed

Goede conditie
Ah ja, weer een goed idee!! Met de fiets je overal komen. Ik krijg wel een
reiskostenvergoeding van werk, maar die is niet voldoende voor een OV abonnement.
Als ik fiets is t wel iedere dag een dikke 12 km heen en terug fietsen, maar bespaart
geld én krijg er een goeie conditie van. Met de fiets ben je ook veel flexibeler dan
de bus die maar 4x per uur gaat. Kan ik weg wanneer ik wil. Veel handiger. Kan dat
geld mooi gebruiken voor hondenvoer.

3 weken
geleden

Kleine lettertjes
Ik doe echt mijn best om zo duurzaam
mogelijk te leven, maar het lukt niet zo
goed. Hoe doen die mensen dat “off the grid”

leven??? is echt lastiger dan ik dacht. Het is niet wat
ik wilde, maar die baan bij het Call Center toch maar geaccepteerd. Ik moet toch
geld hebben voor het voer van de honden en katten. Ik heb het contract van het Call
center gehad en heb er even snel door gelezen. Ik heb nu al paar maanden via het
uitzendbureau voor hen gewerkt het zal echt wel kloppe. Eind van de maand heb ik
een gesprek met Joyce, zij is mn teammanager en dan gaan we tekenen. Ik vind
alleen wel die proeftijd van 3 maanden wel erg lang. Dan heb ik nog steeds
onzekerheid. Zou dat niet anders kunnen??? Aan de andere kant, ze zullen me heus
niet ontslaan in mijn proeftijd. Wie wordt er nou ontslagen in de proeftijd… Dit loopt
wel los.

Saldo
Vorige week stond ik in de dierenwinkel Dier & Co… alles uitgezocht, maar de
pinautomaat bleef maar piepen “saldo te laag”. Vandaag is mijn loon gestort, dus een
tweede poging gedaan. Dit keer ging het wel goed. Pfff.. ik had ook bijna geen
honden- en kattenvoer meer.

Donder
Donder is allergisch…. voor graan. Das balen, moet
nu speciaal (en dus duur) kattenvoer halen, anders
heeft hij veel pijn en jeuk. Ik ben er achter
gekomen toen Donder ander voer kreeg dat het
veeel beter met m ging. K had nog een
proefverpakking van een biologisch merk liggen en
op moment weinig geld, dus die verpakking toen
maar gebruikt…. Doet wonderen voor zn vacht.

2 weken
geleden

Mishandeling of niet?
Ik maak me zorgen!! Kom ik vanmiddag vroeg thuis,
hoor ik weer Boris (hond van mijn buurman) janken.
Aargh, ik maak me echt zorgen. Zou hij zijn dier
mishandelen? Moet ik ingrijpen? Wat moet ik doen?
Misschien moet ik er maar wat van gaan zeggen…

Nog een katje erbij!!!
Vanmiddag ga ik DJ ophalen.. Het asiel had mij
gevraagd of ik een kitten wilde opvangen. Voor
de socialisatie is het beter als zo’n kleintje een
warm thuis heeft ipv een hok. Ik heb geen
moment getwijfeld. Natuurlijk doe ik dat! Voor DJ
krijg ik het eten vergoed… hmm.. straks nog
onderhandelen of de rest van de beestenbende hier ook van kan profiteren.
Balen
Shitter de shit! ! Ben vandaag 50 euro verloren ! ! Dat heb ik weer.. Hoe moet ik nou
rondkomen deze 2 weken. Bij wie kan ik komen eten deze week? Ik moet maar
eens een lijstje maken met opties. Volgens mij kun je niet voor één keertje naar de
voedselbank.

Principes versus realiteit
Joël vond dat ik mijn principes te veel los laat omdat ik bij een groot commercieel
bedrijf ga werken en mij dan niet kan inzetten voor mijn eigen passie: het
dierenwelzijn.. Ja euhm ik wil wel, maar moet toch ook echt de rekeningen betalen.
Joël heeft veel aanzien in de dierenrechtengroep en krijgt van alles gratis aangeboden.
Joël vertrekt morgen naar Japan om daar tegen de walvisvaart acties op te zetten.
Zijn hele reis is betaald door sponsors/donateurs van de dierenrechtengroep…Had zo
graag mee gewild. Maar ja mijn reiskosten worden niet vergoed. Heb geen cent te
makken. En oh ja, waar laat ik mijn dieren dan? Ooo ik vind dit zooo ingewikkeld. Ik slaap
er slecht van.

Gisteren

Zielige Boris

Heb de buurman aangesproken op hoe hij Boris
behandelt. Die lieve hond verdient echt een betere
baas. Hij werd mega kwaad en schreeuwde dat hij gek werd van al het geblaf van
Gizmo & de rest. En dat ik maar eens moest weten dat ook een anti kraak woning
geen dierentuin is. Hij ging nu een klacht indienen, hij was
er helemaal klaar mee.
Ik snap eigenlijk niet wat hij daar mee bedoelt. Ik hou toch
alleen honden & katten? Ik ga de antikraak organisatie
bellen of ze een ander pand hebben dat ik kan beheren.
Wil niet meer bij die engerd in de buurt wonen.
Boris steekt iedere x zijn hoofd onder de
schutting. Hij vindt het bij ons gewoon

Rommelmarkt

veeeeeeel leuker.

Brrrr… kletsnat geregend maar het was de lange fietstocht dubbel en dwars
waard! Wat zijn rommelmarkten toch geweldig. Ik kan er geen genoeg van
krijgen!! Ik ben ook heel goed in onderhandelen over de prijs. Volgende week
is Noura jarig en ik zocht nog een leuk cadeautje. Ik heb een akoestische
gitaar voor haar gekocht. Maar 9,50 inclusief drie lesboekjes, zodat ze straks
écht gitaar kan spelen. Die verkopers weten echt niet wat ze weg doen
en wat al die spullen echt waard zijn.

Vandaag

Help! deurwaarder

Heb net bezoek gehad van de deurwaarder,
weet niet wat ik moet doen ! ! Ik snap ook eigenlijk
niet waarom hij nou komt. Die man begon over
ruim 3 - 4 maanden geleden en dat de honden toen los liepen* en ik de boete niet
had betaald…. Het bedrag was nu

476,79

!!

*ff terug bladeren voor hele
verhaal

Hoe hebben ze mij kunnen vinden? Ik heb alleen mn paspoort laten zien, en dat oude
adres gegeven. Ik dacht nog ha daar kom ik mooi onderuit.
Misschien blijft hij wel gewoon weg. Ik zei dat ik toch geen geld had.. Maar volgens
hem was het beter als ik zelf in actie kwam en iets regelde. Anders gingen ze

loonbeslag

leggen en dan werd het bedrag alleen maar hoger. Die man had mij ook

een brief gegeven met waar het over ging… maar euhm Uk (puppy van 18 weken
waar ik nu tijdelijk op pas omdat zijn baasje op vakantie is) heeft zulke scherpe
puppytandjes. Het is in plaats van 1 blaadje nu 10.000 stukjesers … en die stukjes zijn
ook nog eens gemixt met al de andere brieven, kranten en fold die op tafel lagen.
Zucht. Ik heb nog wel het visitekaartje van die man. Die zat gelukkig veilig in mn
portemonnee. Moet denk ik maar bellen voor een nieuwe brief. Ik weet niet zo goed
wat ik moet doen . . . Joël net geSkyped. Hij zei dat ik beter de schepen achter me
kon verbranden en gewoon moest vertrekken. Net zoals hij beetje zwerven over de
wereld. Dat was toch mijn droom en passie? Heb de hele nacht wakker gelegen.
Denk niet dat ik zo ben. Wil gewoon graag een rustig en goed leventje met mijn
dieren. Alleen lijkt het wel of het nooit goed kan gaan met mij! Heb altijd
geldproblemen of rare dingen zoals die boete. Weet het echt niet meer! Wie helpt
mij nu eens???!!

Arbeidsovereenkomst
Ondergetekenden:
CallCenter bv, gevestigd aan Contractlaan 10, 1088 AT te Amsterdam, vertegenwoordigd door de
heer P.E.R. Soon, hierna te noemen werkgever.
en
werknemer mevrouw A. de Lieve, hierna te noemen werknemer, verklaren het volgende te zijn
overeengekomen:
Indiensttreding
Werknemer treedt met ingang van 1 XXX 20XX bij werkgever in dienst.
Duur arbeidsovereenkomst
De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de duur van 1 jaar.
De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat enige opzegging vereist is, na het
verstrijken van 1 jaar. De arbeidsovereenkomst eindigt in ieder geval, zonder dat enige opzegging
vereist is, op het moment dat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt volgens de
Algemene Ouderdomswet (AOW).
Proeftijd
Voor deze arbeidsovereenkomst geldt een proeftijd van drie maanden. De proeftijd begint bij de
aanvang van de arbeidsovereenkomst. Gedurende de proeftijd is zowel werkgever als werknemer
bevoegd de arbeidsovereenkomst op ieder moment op te zeggen.
Omvang arbeidsovereenkomst
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor gemiddeld 40 uur per week.
Werktijden
Per dag zal er 8 uur gewerkt worden. Er zal gewerkt worden op maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot
en met 17:30 uur. De werkgever heeft het recht om in overleg met de werknemer de werktijden te
wijzigen.
Functie en Werkzaamheden
De werknemer treedt bij de werkgever in dienst in de functie van call center medewerker en zal de
volgende werkzaamheden verrichten: afhandelen in- en uitgaand telefoonverkeer.
De werkgever kan op grond van het bedrijfsbelang tijdelijk andere werkzaamheden opdragen.
Salaris
De werknemer ontvangt een bruto-salaris van € 4,29 per uur. De werkgever zal het loon en overige
vergoedingen, na aftrek van de wettelijke verplichte inhoudingen, voldoen aan het einde van iedere
kalendermaand door overmaking op de door de werknemer op te geven bank- of girorekening.
De werkgever verstrekt de werknemer bij elke voldoening van het loon een loonstrookje.
Vakantiedagen
De werknemer heeft per kalenderjaar recht op 20 vakantiedagen met behoud van loon.
De werkgever is verplicht de werknemer in de gelegenheid te stellen vakantiedagen op te nemen. De
werkgever stelt de vakantie vast overeenkomstig de mogelijkheden van de werkgever. De
opgebouwde maar niet genoten wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het einde van het
kalenderjaar waarin die dagen zijn opgebouwd.
De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na verloop van 1 jaar op het tijdstip van de laatste dag van
het kalenderjaar waarin de vakantieaanspraak is ontstaan.
Vakantietoeslag
De vakantietoeslag bedraagt 8% van het bruto-jaarloon, genoten over de periode van 1 juni tot en met
31 mei. Uitbetaling van de vakantietoeslag vindt uiterlijk plaats in de maand mei.

Overwerk
Indien de omstandigheden binnen de onderneming overwerk
noodzakelijk maken en de werkgever aan werknemer een verzoek richt
om overwerk te verrichten, is werknemer verplicht
om over te werken. Er is sprake van overwerk wanneer de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur
wordt overschreden. Overwerk is toegestaan tot maximaal 10 uur per week.
Toeslagen
Bij overwerk wordt een overwerktoeslag toegekend. Overwerk wordt vergoed per uur.
Pensioen
Er is geen verplichte pensioenregeling.
Opzegging
Zowel de werkgever als werknemer is bevoegd de arbeidsovereenkomst, met inachtneming van de
opzegtermijn, tussentijds te beëindigen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde
van de kalendermaand. De opzegtermijn die de werkgever in acht dient te nemen bedraagt bij een
arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging: korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand;
vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden;
tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden;
2 * 12 km * 0,19 ct is
vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.
De opzegtermijn die de werknemer in acht dient te nemen bedraagt vier maanden. € 4,56 per dag extra
inkomsten als ik fiets
Reiskostenvergoeding
De werknemer ontvangt een vergoeding voor de reiskosten woon-werkverkeer van € 0,19 per
gereisde kilometer. De reiskostenvergoeding is onbelast en maakt geen deel uit van het loon van de
werknemer.
Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Ingeval van ziekte zal de werkgever het loon doorbetalen vanaf de vierde ziektedag gerekend vanaf
het moment dat de werknemer, onder opgave van redenen van ziekte, zich ziek heeft gemeld bij de
werkgever. Ingeval van arbeidsongeschiktheid is de werknemer verplicht onmiddellijk, in ieder geval
voor aanvang van de werkdag, hiervan melding te geven aan de werkgever. De werknemer is
verplicht zich te houden aan de ziektevoorschriften die gelden binnen het bedrijf. Deze regels zijn als
bijlage bij deze arbeidsovereenkomst gevoegd en maken deel uit van de arbeidsovereenkomst.
Gedurende de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, zal de werkgever maximaal twee jaar 70 %
van het bruto-loon doorbetalen.
Concurrentiebeding
Het is de werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever verboden om
zowel tijdens zijn dienstverband als gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging daarvan direct
of indirect of op welke andere wijze dan ook betrokken te zijn bij, of medewerking te verlenen aan,
activiteiten welke direct of indirect concurreren met de activiteiten van Model bv.
Het is de werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever verboden
gedurende 1 jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, binnen een gebied van 100
kilometer van de vestigingsplaats van werkgever, tegen vergoeding of om niet, direct of indirect in
dienst te treden bij of op enigerlei wijze werkzaamheden te verrichten voor een onderneming die
gelijke of gelijksoortige producten vervaardigt, aanbiedt of verhandelt of die gelijke diensten verleent
als werkgever doet, of voor eigen rekening gelijke of gelijksoortige werkzaamheden te verrichten.
Bij schending van het concurrentiebeding verbeurt de werknemer ten gunste van de werkgever, na de
mededeling van de werkgever over het bestaan van de overtreding, een directe, zonder
ingebrekestelling, opeisbare boete van € 500 per overtreding en tevens € 50 voor elke dag dat de
overtreding voortduurt. In plaats van deze boete kan de werkgever ook volledige schadevergoeding
vorderen.

Auteursrecht en intellectueel eigendom
De auteursrechten en industriële eigendomsrechten die voortvloeien uit de werkzaamheden en/of
uitvindingen van de werknemer, verricht en gedaan tijdens het bestaan van de arbeidsovereenkomst,
blijven in eigendom toebehoren aan de werkgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is

overeengekomen. Alle bescheiden en/of kopieën daarvan die zijn
verkregen van de onderneming van de werkgever of diens klanten of
cliënten, zijn en blijven eigendom van de werkgever.
Het is de werknemer verboden de hiervoor bedoelde bescheiden zonder
schriftelijke toestemming van de werkgever in zijn particulier bezit te
houden, te kopiëren of de bescheiden en/of kopieën daarvan aan derden ter inzage te geven.
De werknemer draagt op verzoek van de werkgever of bij het einde arbeidsovereenkomst onverwijld
alle bescheiden en kopieën als hiervoor bedoeld over aan de werkgever.
Tekenbevoegdheid
De werknemer is niet bevoegd om te tekenen namens de werkgever, tenzij de werkgever hiervoor
voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
Arbeids- en bedrijfsregels
De werknemer verklaart op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de geldende arbeids- en
bedrijfsregels. Deze regels zijn als bijlage bij deze arbeidsovereenkomst gevoegd en maken deel uit
van de arbeidsovereenkomst.
Deze regels staan in een aparte map in de kantine. Kon die
map echt niet vinden. Nog naar vragen!
Toepasselijke recht
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze arbeidsovereenkomst zullen worden beslecht
door de bevoegde Nederlandse rechter.
Slotbepalingen
De ziektevoorschriften en de arbeids- en bedrijfsregels maken deel uit van deze arbeidsovereenkomst
en vormen met deze arbeidsovereenkomst één geheel.
Door ondertekening verklaart werknemer met de inhoud van deze arbeidsovereenkomst bekend te zijn
en akkoord te gaan, alsmede een getekend exemplaar van deze arbeidsovereenkomst te hebben
ontvangen.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam, op 20 XXX 20XX.
Handtekening werkgever

Handtekening werknemer

Mevrouw J. Te Vertrouwen

Mevrouw A. de Lieve

Rekeningafschrift Betaalrekening
Rekeningnummer EUR

Totaal afgeschreven EUR

890.99.00.876

Vorige afschrift

838,78

Kredietmaximum EUR

Totaal bijgeschreven EUR

0,00

1-XX-20XX
Nieuw afschrift

942,23

1-XX-20XX

Vorig saldo
EUR

551,87
Nieuw saldo
EUR

655,32

Datum
1-XX-20XX
1-XX-20XX

Af/ bij Code
Af
MA
Bij
BV

Omschrijving
12:56 Ad Hoc anti kraak woning
13:32 BEL. DIENST Zorgtoeslag

5-XX-20XX

Af

AC

12:12 Zorgverzekering maandpremie

77,25

5-XX-20XX

Af

BA

17:39 BIO SUPERMARKT, Slotgracht 7

19,56

6-XX-20XX

Af

MA

15:26 Telefoon, factuur 2495789AL

10,00

7-XX-20XX

Bij

BV

10:59 UITZENDBURO, WK X

7-XX-20XX
7-XX-20XX

Af
Af

BA
BV

12:13 NS Opladen Ovchip
15:30 GREENPEACE

50,00
20,00

10-XX-20XX

Af

MA

12:29 DIERENBESCHERMING

25,00

11-XX-20XX

Af

AC

15:56 Natuurmonumenten, Lidnr.1378564

10,00

12-XX-20XX

Af

AC

13:32 DierenArts Kindermans, inentingen
Bobo, Kyra en Valco

156,20

13-XX-20XX

Af

BA

12:16 BIO SUPERMARKT, Slotgracht 7

14-XX-20XX
14-XX-20XX

Bij
Af

BV
BA

11:09 UITZENDBURO, WK X
16:22 Dierenopvang

205,98
100,00

21-XX-20XX
21-XX-20XX

Bij
Af

BV
BA

11:01 UITZENDBURO, WK X
15:26 BIO SUPERMARKT, Slotgracht 7

209,46
30,56

28-XX-20XX
28-XX-20XX

Bij
Af

BV
BA

11:12 UITZENDBURO, WK X
16:12 DIER & CO, Van Hogendorplaan 121

217,56
70,23

29-XX-20XX
29-XX-20XX

Af
Af

BA
BA

10:05 NS Opladen Ovchip
18:09 ING, Stadhuisplein 6

Mevrouw
A. de Lieve

AC=acceptgiro

CK=chipknip

GA=geldautomaat

OV=overschrijving

BA=betaalautomaat

DA=div.afboekingen

KO=kasopname

PB=periodieke betaling

BV=bijschrijving

EQ=eurocheque

MA=machtiging

TB=telebankieren

Bedrag
175,00
78,00

221,23

24,98

50,00
20,00

Rekeningafschrift Betaalrekening
Rekeningnummer EUR

Totaal afgeschreven EUR

890.99.00.876

Vorige afschrift

829,38

Kredietmaximum EUR

Totaal bijgeschreven EUR

0,00

1-XX-20XX
Nieuw afschrift

715,47

1-XX-20XX

Vorig saldo
EUR

437,96
Nieuw saldo
EUR

551,87

Datum
1-XX-20XX
1-XX-20XX

Af/ bij Code
Af
MA
Bij
BV

Omschrijving
12:45 Ad Hoc anti kraak woning
13:23 BEL. DIENST Zorgtoeslag

4-XX-20XX

Af

AC

13:42 Zorgverzekering maandpremie

77,25

5-XX-20XX

Af

BA

17:39 BIO SUPERMARKT, Slotgracht 7

21,10

6-XX-20XX

Af

MA

15:26 Telefoon, factuur 2495789AL

10,00

7-XX-20XX
7-XX-20XX

Af
Af

BV
BA

15:30 GREENPEACE
19:25 NS Opladen Ovchip

20,00
50,00

9-XX-20XX
9-XX-20XX

Bij
Af

BV
GA

10:59 UITZENDBURO, WK X
16:09 Rabobank

10-XX-20XX
10-XX-20XX

Af
Af

MA
AC

12:33 DIERENBESCHERMING
13:26 Natuurmonumenten, Lidnr.1378564

25,00
10,00

11-XX-20XX

Af

AC

16:22 DierenArts Kindermans, voor Twister
laatste betaling

129,50

12-XX-20XX

Af

BA

12:16 BIO SUPERMARKT, Slotgracht 7

16-XX-20XX
16-XX-20XX

Bij
Af

BV
BA

11:03 UITZENDBURO, WK X
16:22 DIER & CO, Van Hogendorplaan 121

25-XX-20XX

Af

BA

12:16 BIO SUPERMARKT, Slotgracht 7

20,18

26-XX-20XX

Af

BA

14:32 DIER & CO, Van Hogendorplaan 121

70,23

30-XX-20XX
30-XX-20XX

Bij
Af

BV
BA

10:57 UITZENDBURO, WK X
19:05 NS Opladen Ovchip

Mevrouw
A. de Lieve

AC=acceptgiro

CK=chipknip

GA=geldautomaat

OV=overschrijving

BA=betaalautomaat

DA=div.afboekingen

KO=kasopname

PB=periodieke betaling

BV=bijschrijving

EQ=eurocheque

MA=machtiging

TB=telebankieren

Bedrag
175,00
78,00

203,26
50,00

23,20
205,98
87,30

218,23
50,00

