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Aanvraag

Loonschaal: I

CAO: Hoveniersbedrijf in Nederland

Periodiek: 0

  

Bruto uurloon

Basis uurloon ADV Functieschaal

€ 12,52 + n.v.t I

Bruto uurloon

€ 12,52

CAO informatie

Looptijd: 01-07-2021 t/m 30-06-2023

AVV: Nee

Werkweek: 37 uur

Laatste update: 30-12-2022

Algemeen

Soort Specificatie Bedrag Opmerkingen

ADV dagen n.b.

Loonsverhoging structureel 3% € 12,90 01-02-2023 Extra loonsverhoging, afgesproken in

tussentijds onderhandelingsresultaat december 2022

Loonsverhoging structureel bedrag n.b.

Vaste loonsverhoging in januari conform

inflatiecijfer (CPI of APC) van afgelopen oktober

Nee

Loonsverhoging eenmalig

Loonsverhoging eenmalig bedrag

Volgende periodiek 1 € 12,76 Jaarlijks in de maand januari. Mits hij ten minste 6

maanden in dienst is. Totdat hij het max van zijn

loonschaal heeft bereikt.

Variabel loon naar beoordeling ja

Eindejaarsuitkering n.b.

Hoogte eindejaarsuitkering 0 %
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Toeslagen
Cumulatiebeding van toepassing. Voor alle toeslagen en overwerkvergoedingen geldt dat zij niet gecumuleerd worden maar dat de hoogst geldende toeslag van

toepassing is. Overwerk van toepassing bij fulltimer. De overuren boven 9,5 uur per dag.

Soort Percentage Opmerkingen

Overwerktoeslag ma t/m vrij 30% Berekend over Uurloon. 22.00-6.00u 50%

Overwerktoeslag zaterdag 50% Berekend over Uurloon.

Overwerktoeslag zondag 100% Berekend over Uurloon.

Overwerktoeslag feestdagen 100% Berekend over Uurloon.

Toeslag bereikbaarheid ma t/m vrij 7,5 euro per etmaal

Toeslag bereikbaarheid zaterdag 7,5 euro per etmaal

Toeslag bereikbaarheid zondag 7,5 euro per etmaal

Toeslag bereikbaarheid Feestdagen 7,5 euro per etmaal

Feestdagentoeslag 100% Berekend over Uurloon. Percentage is excl. uurloon. Behalve 5 mei

Toeslag avonddienst 30% Berekend over Uurloon. Percentage is excl. uurloon. na 22.00 uur 50%

Dagvenster (avondtoeslag) van 19:00 uur t/m 22:00

Toeslag nachtdienst 50% Berekend over Uurloon. Percentage is excl. uurloon.

Dagvenster (nachttoeslag) van 22:00 uur t/m 06:00

Zaterdagtoeslag 50% over uurloon

Zondagtoeslag 100% per uur

Onwerkbaar weerregeling (vorst, hoogwater) Ja

Reiskosten vergoeding
Km-vergoedingsregeling 19 eurocent/km. Km-vergoeding gestaffeld.

Aantal kilometers woon/werk Vergoeding Opmerkingen

0 t/m 10 km € 1,90 per dag max per dag (€ 0,19 per km)

11 t/m 20 km € 2,65 per dag max per dag (€ 0,19 per km) vanaf 11 km

€ 3,00 per dag max per dag (€ 0,19 per km) vanaf 21 km

Reisuren

Reisuren Vergoeding Opmerking

Reistijd = werktijd Ja reistijd boven 30 minuten telt mee in jaarurennorm van 9.5 uur per dag of vanaf

vestiging/opstapplaats dan reistijd onder de 9,5 uur per dag 100% in

jaarurennorm
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Andere onbelaste vergoedingen

Soort Vergoeding Opmerkingen

Maaltijdvergoeding Ja Indien de werknemer na 18.00 uur zijn werk nog verricht zal de werkgever hem

een warme maaltijd aanbieden

Werkkledingvergoeding € 200,00 Per jaar. Deze vergoeding wordt jaarlijks aangepast per 1 januari o.b.v. CPI van

september van het voorafgaand jaar.

Bedrijfsregelingen
Let op! Naast de cao kunnen aanvullende bedrijfsregelingen van toepassing zijn. Deze gelden dan ook voor de uitzendkracht. Check bij de inlener of er eigen

regelingen zijn.


