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DEEL II (aankruisen hetgeen van toepassing is) 

(in geval één van de punten 1 t/m 8 van Deel I is aangekruist) 
Partijen bepalen op basis van door de werknemer aangeleverde informatie dat er sprake is van 
ervaringsjaren, met inschaling in loontrede                 per                              tot gevolg;

(in geval punt 9 van Deel I is aangekruist)
Partijen bepalen op basis van door werknemer aangeleverde laatste loonstrook dat werknemer bij 
zijn voorgaande werkgever €                              als laatstverdiend bruto uurloon genoot. Partijen 
stellen vast dat er op grond van artikel 3.6.2 of 3.11.2 er                          )* tredeverhoging moet 
worden toegepast. Indien werknemer nog recht heeft op een tredeverhoging en de hoogte van het 
laatstverdiende bruto uurloon tussen twee tredes in het loongebouw rijdend of niet-rijdend valt, 
wordt de werknemer minimaal ingeschaald in de naasthogere trede. De werknemer zal bij 
werkgever per                             worden ingeschaald in loontrede                 .

(in geval punt 10 van Deel I is aangekruist) 
Partijen stellen op grond van het vorenstaande vast dat werknemer vrij kan worden ingeschaald, en 
komen in dat kader in onderling overleg overeen dat werknemer per                           ingeschaald 
wordt in loontrede 

)* maak een keuze

Aldus vastgesteld, overeengekomen en in tweevoud ondertekend op te 

Naam werkgever Naam werknemer 

DIT FORMULIER IS UITSLUITEND EN ALLEEN BEDOELD TER BEPALING VAN 
DE INSCHALING CONFORM DE CAO ZORGVERVOER EN TAXI; HET 
FORMULIER GEEFT GEEN INVULLING OF NADERE INVULLING AAN HET  
BEGRIP OPVOLGEND WERKGEVERSCHAP ZOALS DAT VOORTVLOEIT UIT DE 
WET, ER KUNNEN DIENAANGAANDE DAN OOK GEEN RECHTEN AAN WORDEN 
ONTLEEND. 
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