
9. Lunch

Wij regelen iedere dag een vegetarische lunch 
op kantoor.

8. Vrijwilligerswerk

Je krijgt ieder jaar een extra vrije dag om te 
besteden aan vrijwilligerswerk, een 
demonstratie of een klimaatstaking.

7. Vakantiedagen 

Jij hebt 25 vakantiedagen per jaar. Reis je met de fiets, trein of 
benenwagen naar je vakantiebestemming? Dan krijg je twee extra 
vakantiedagen.

6. Bonus

Wij hebben een bonusregeling. 
Hierin kun je zien welke bonus 
je krijgt. Als je ervoor kiest om 

(een deel van) je jaarlijkse 
bonus te doneren aan een goed 

doel, dan compenseren wij 
jouw jaarlijkse C02 uitstoot. 


5. Reiskosten 
vergoedingen


Wij vergoeden al jouw reiskosten 
als je met het openbaar vervoer 

naar kantoor reist. Als je op de 
fiets komt, vergoeden wij €0,19 

per kilometer. Kom je met de 
auto? Dan vergoeden we €0,10 

per kilometer. 

4. Vakantiegeld

Je vakantiegeld is 8% over het bruto jaarsalaris. Ga je met de trein, 
fiets of benenwagen op vakantie? Dan krijg je 8,2% vakantiegeld. 

3. Salaris 
Jouw salaris is € 3000 bruto per 
maand. Als we je salaris overmaken 
naar een bankrekening bij een 
duurzame bank, dan planten we 
iedere maand 10 bomen. 

2. Werktijden 
We gaan uit van een werkweek van 40 uur. We houden 
niet zo van overwerken, maar het kan wel voorkomen. In 
dat geval planten we voor ieder uur dat je overwerkt 
een boom.

Jij vervult bij ons de functie van 
Vleesopvolger tester.

 Jouw rol

Join onze  
Green rebels!


Wil je helpen om ons 
bedrijf nog duurzamer te 
maken? Sluit je dan aan 
bij onze Green Rebels: 

een team dat ons  
bedrijf nog groener 

maakt.

De groene draad

In een notendop

Jij

10. Doorbetaling bij ziekte

Als je ziek bent, meld je dit bij je 
leidinggevende. Wij betalen minimaal 70% 
van je salaris door. 



11. Pensioen

Wij zijn aangesloten bij Bright, een 
duurzaam pensioenfonds.



12. CAO

Op deze arbeidsovereenkomst is geen 
CAO van toepassing.



13. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op 
alles wat tot stand komt in het kader van je 
dienstverband berusten bij De Groene 
Groeiers B.V. 








14. Geheimhouding

Tijdens je werk kun je in aanraking 
komen met vertrouwelijke informatie. Jij 
zal vóór, tijdens en na het 
dienstverband alle vertrouwelijke 
informatie geheimhouden. Doe je dit 
niet? Dan betaal je €1000 boete per 
overtreding. Wij doneren dit bedrag aan 
een goed doel.



15. Persoonsgegevens

Je geeft ons toestemming om jouw 
(bijzondere) persoonsgegevens te 
verwerken als dat nodig is voor jouw 
dienstverband. 



16. Wijzigen 

Wij kunnen deze arbeidsovereenkomst 
wijzigen als wij daar een zwaarwegend 
belang bij hebben.



17. Opzeggen

We kunnen deze arbeidsovereenkomst 
beide opzeggen. Jij houdt daarbij een 
opzegtermijn van 1 maand aan. Wij 
houden ons aan de wettelijke 
opzegtermijn.



18. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze arbeidsovereenkomst is het 
Nederlands recht van toepassing. De 
Nederlandse rechter is bevoegd.

De juridische finesse

een initiatief van

Welkom bij het team!


Dit is jouw groene arbeidsovereenkomst.

Wij
 



Groene Groeiers B.V.

Groenstraat 3 
2222 GR Amsterdam


Naam

Leonardo DiCaprio



Rol 
Vleesopvolger tester



Salaris

€ 3000








Startdatum

01-01-2022



Einddatum

01-01-2023



Proeftijd

1 maand


Laten we tekenen!

Leonardo DiCaprio

datum: 29-01-2021

plaats: Amsterdam



Roos Groen

namens De Groene Groeiers

datum: 12-28-2021

plaats: Amsterdam

Wij vinden duurzaamheid 
belangrijk. Maar snappen ook dat 
het niet altijd makkelijk is om 
groene keuzes te maken. Met deze 
groene arbeidsovereenkomst 
proberen we je daarbij te helpen.




