
Aanvraag, arbeid verrichten, kastenbouw.

U wilt iets gebouwd hebben:

Om te kunnen beoordelen of uw opdracht bij mij past, vraag ik u onderstaande vragen te beantwoorden en 
het ingevulde formulier per e-mail of post aan mij te retourneren. na ontvangs en beoordeling neem ik 
contact met u op.

Indien er een zekere tijdsdruk / aflevertermijn gewenst is, kunt u in mijn agenda kijken om te zien of ik 
binnen deze termijn in voldoende mate beschikbaar ben.

Gaat het om 1 of enkele stuks dan wel om een hele serie kasten of panelen?

1 exemplaar

 

 
 

enkele stuks

het object dient nog uitontwikkeld te worden en ik  dien zelf aan te geven wat er
besteld  moet worden.

hele serie over langere tijd

Gaat het om elektronica of ook om krachtstroom installaties en moet ik daarbij werken met zware
onderdelen?

alleen elektronica, relay's en plc's etc.,

ook zware onderdelen.

Gaat het om een reeds eerder gebouwd object waarvoor uw tekeningen met de opstellingen en 
bedradingsschemas als mede de onderdelen op de plank heeft liggen of moet het project nog uit 
ontwikkeld worden?

 alles is uitgewerkt en onderdelen zijn beschikbaar.

https://www.dhdejongservices.com/agenda.html


Indien het object reeds eerder gebouwd is, wat was dan de gemiddelde bouwtijd van één exemplaar?

uur / dagen /weken*

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Op welke locatie dient het object gebouwd te worden?

Bedrijf / gebouw:

Adres:

Postcode en plaats:

Is deze locatie vanuit Amsterdam Zuid goed bereikbaar met openbaarvervoer of de fiets?

Ja

nee

Is er tijdsdruk of wordt het object, bijvoorbeeld, vooraf gebouwd om in uw voorraad te worden 
opgenomen.

wel tijdsdruk

geen tijdsdruk

Indien er tijdsdruk is, wanneer dient het project (uiterlijk) klaar te zijn?
Zijn de backboards reeds mechanisch opgebouwd, of moet alles opgebouwd worden vanaf een kaal 
paneel?

U  start met een kaal paneel.

Het mechanische werk is reeds gedaan, u plaatst onderdelen en bedrading.



 

Ik kan akkoord gaan met uw wensen.

Ik stel voor u €        / uur /dag / voor de hele opdracht*, te betalen als, oproepkracht / ZZP-er *

* Doorhalen wat niet van kracht/gewenst is.

Wat zijn de werkuren?          uren per dag         dagen per week van:           tot             uur met         pauze(s).

 

Steldt u gereedschappen en  eventueel machines ter beschikking of dien ik voor eigen handgereedschap te
zorgen?

Gereedschappen zijn voorhanden.

U dient voor uw eigen handgereedschap te zorgen.

Indien de werkzaamheden langer duren en of herhaaldelijk voorkomen, heeft het dan uw voorkeur mij een
dienstverband met een 0 uren oproep contract aan te bieden of gaat u voorkeur uit naar inhuur als ZZP-er?

Oproepkracht

ZZP-er

Indien uw voorkeur uitgaat naar een oproep contract, wilt u dan mijn  standaard contract  gebruiken of 
heeft u een eigen 0 uren contract en voorwaarden?  Indien u uw eigen contract heeft ontvang ik graag 
vooraf een kopie incl. voorwaarden.  Mijn standaard contract kunt u inzien op mijn website onder arbied.

Ik kan mij vinden in uw contract.

Ik heb mijn eigen contract als bijlage toegevoegd.

Kunt U zich vinden in het door mij gevraagde uurloon van € 40.- als ZZP-er of dat van € 17,- /netto als 
oproepkracht? Zo niet wat is dan uw voorstel?



Nee u dient zelf  PBM's te hebben, gebruik van                                                              is verplicht.

Heeft u vragen of opmerkingen van uw kant?

Is er op de locatie sprake van mogelijk gevaarlijke of hinderlijke situaties door herrie, laswerk, heftruck en /
of ander verkeer, etc. en zijn er op de locatie gevaarlijke stoffen aanwezig waarover ik iets moet weten?

Ja

nee

Gelden er werkinstructies waarvan ik kennis moet nemen?

ja, zie bijlagen,

nee.

Draagt u zorg voor een ongevallen verzekering?

Ja

nee

Heeft U PBM's zoals veiligheidsbrillen, helmen, maskers en gehoorbescherming enz. ter beschikking of 
dien ik hier zelf voor te zorgen, indien vereist?

Ja alle benodigde PBM's zijn aanwezig en beschikbaar,



Deze aanvraag is ingediend door?

                                                               

Adres: 

Postcode:                                   Plaats:

Gelieve contact met mij op te nemen via:

Telefoonnr: 

Mob.nr.:      

WhatsApp:  

E-mail:        

Een brief naar bovenstaand adres.

Handtekening: 

Datum:                                               te

Bedrijfsnaam:

Naam:

Functie:
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