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VOORWAARDEN
EN BUREAUWIJZER
TARIEVEN 2016
GEOBAAN
Ter beschikking stellen van arbeidskrachten
 GeoBaan biedt de mogelijkheid om werknemers te detacheren bij de opdrachtgever.
 GeoBaan beschikt over een arbeidspool van (net) afgestudeerde geografen en planologen,
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opzegtermijn en zonder ontslagvergunning, het dienstverband verbreken. Voor de
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Werkzaamheden
GeoBaan Detachering B.V.
 De detacheringsactiviteiten
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m. 06 18 81 22 25
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info@geobaan.nl
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ArbeidsvoorwaardenVOORWAARDEN EN TARIEVEN 2016
 GeoBaan is gebonden aan de ABU-cao voor uitzendkrachten.
 GeoBaan probeert in principe de cao voor Nederlandse Universiteiten te volgen met
Ter beschikking stellen van arbeidskrachten
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GeoBaan. De kosten van de aanstellingsduur worden door de opdrachtgever aan GeoBaan
zowel bij de opdrachtgever als bij GeoBaan te worden gemeld. Uitgangspunt is dat het verlof
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GeoBaan. De hoogte van de reiskostenvergoeding wordt gebaseerd op reiskosten voor
 De opdrachtgever is gerechtigd een gedetacheerde een eigen arbeidsovereenkomst aan te
openbaar vervoer 2e klasse, gekoppeld aan de reisafstand en het aantal werkdagen per
bieden, mits deze is voorafgegaan door een detacheringsperiode via GeoBaan van minimaal
week. Wanneer de werknemer gebruikt maakt van eigen vervoer en daar kosten voor maakt,
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volgende maand te overhandigen. Gebruikte vervoersbewijzen of een OV-chipkaart
transactieoverzicht dienen aan GeoBaan overlegd te worden.
 Overige reis- en onkosten worden direct door de opdrachtgever vergoed aan de
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Ziekte/Arbeidsongeschiktheid
VOORWAARDEN EN TARIEVEN 2016
 Bij ziekte dient de gedetacheerde zich vóór 09.00 uur zowel bij GeoBaan als bij de
opdrachtgever ziek te melden. In overleg met de opdrachtgever zal bij (verwachte)
Ter beschikking stellen van arbeidskrachten
langdurige uitval van de werknemer worden gezocht naar een oplossing, waarbij gedacht kan
 GeoBaan biedt de mogelijkheid om werknemers te detacheren bij de opdrachtgever.
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een voorselectie
doen
op basis van
eenhet
door
de opdrachtgever
te geven
profiel ofwettelijke
taakomschrijving.
Het
doorbetaling
van
salaris
conform deaan
hiervoor
geldende
regelingen.

KvK-nr. 61858889 | Bankrek. NL57RABO0300253702
KvK-nr. 61858889 | Bankrek. NL57RABO0300253702

is ook mogelijk dat de opdrachtgever zelf een kandidaat selecteert of levert. De
uiteindelijke keuze van de werknemer wordt gemaakt door de opdrachtgever.

Overeenkomst
 Een detacheringsovereenkomst voor een werknemer is altijd voor bepaalde tijd.
 Een detacheringsovereenkomst kan zeven keer verlengd worden, mits de totale duur Breda,
van de januari 2015
elkaar opvolgende arbeidscontracten niet langer is dan 104 weken en de financiële
middelen door de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld. Bij een onderbreking van 13
weken of meer begint de telling opnieuw.
 Voor de detacheringsovereenkomst geldt voor beide partijen een proeftijd die afhankelijk is
van de duur van het contract (zie tabel 1). Binnen deze proeftijd kunnen beide partijen,
zonder opzegtermijn en zonder ontslagvergunning, het dienstverband verbreken. Voor de
opzeggende partij is het verplicht de reden van opzegging schriftelijk mee te delen aan
GeoBaan. De kosten van de aanstellingsduur worden door de opdrachtgever aan GeoBaan
vergoed. Bij een opvolgende detacheringsovereenkomst kan geen nieuwe proeftijd meer
worden bedongen, tenzij voor de werkzaamheden duidelijk andere vaardigheden en
verantwoordelijkheden vereist zijn dan bij de voorafgaande detacheringsovereenkomsten.
 Voor de detacheringovereenkomst geldt voor GeoBaan een opzegtermijn van één maand.
Voor de werknemer geldt een opzegtermijn die bepaald wordt door de lengte van het
contract (zie tabel). In geval van overmacht, als wanprestatie van de werknemer, detentie
of overlijden kan de overeenkomst, mits aantoonbaar, terstond door de opdrachtgever
worden ontbonden.
 Bij een voortijdige verbreking van de overeenkomst zal in onderling overleg worden gezocht
naar een oplossing. Hierbij kan worden gedacht aan verrekening of vervanging.
 De opdrachtgever is gerechtigd een gedetacheerde een eigen arbeidsovereenkomst aan te
bieden, mits deze is voorafgegaan door een detacheringsperiode via GeoBaan van minimaal
drie maanden.
 Indien de opdrachtgever een door GeoBaan voorgedragen kandidaat direct een eigen
arbeidsovereenkomst wil aanbieden (dus zonder voorafgaande detachering), dan brengt
GeoBaan drie keer het door de opdrachtgever afgesproken maandsalaris van de kandidaat in
rekening bij de opdrachtgever.
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