POORT CONTROLE FORMULIER VOOR AANVANG WERKZAAMHEDEN
Dit formulier heeft ten doel zekerheid te verkrijgen omtrent de identiteit en veiligheidsniveau van personen op
de bouwplaatsen van Dura Vermeer. U dient dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen. Pas nadat de
Uitvoerder van Dura Vermeer het formulier akkoord heeft verklaard mag u met uw werkzaamheden beginnen.

Dura Vermeer respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, voor meer informatie kunt u kennisnemen van onze Privacy
Verklaring welke u kunt lezen en downloaden op de site www.DuraVermeer.nl

IN TE VULLEN DOOR WERKNEMER Bij ZZP alleen regel 1, 4, 5, 11, 12, 13 invullen
PERSOONSGEGEVENS
1
Mijn Voorletter(s) en achternaam zijn
2
3

Mijn Straatnaam en huisnummer zijn
Mijn Postcode en Plaatsnaam zijn

4
5

Ik identificeer mijzelf middels
Nummer en geldigheid identiteitskaart of paspoort

6
7

Mijn Burger Service Nummer ( BSN ) is
Mijn Nationaliteit is:

0 Identiteitskaart
Nr:

0 Paspoort
Geldig tot: …. - …. - ….

ARBEIDSVERHOUDING
8
9

11

Ik ben in loondienst [ naam werkgever ]
Ik heb de afgelopen maand(en) mijn loon ontvangen
conform de voor mij geldende CAO.
Het aan mij uitbetaalde loon/salaris is minimaal conform de
voor mij geldende CAO.
Ik ben ZZP-er , en beschik over modelovereenkomst

12

Ik ben als ZZP-er ingehuurd [ naam opdrachtgever ]

10

0 Ja 0 Nee

[

]

0 Ja 0 Nee
0 Ja 0 Nee
0 Ja 0 Nee
0 Ja 0 Nee

0 Ja
[

0 Nee
]

VEILIGHEID, OPLEIDING EN TRAINING
13

Ik ben in het bezit van geldig diploma
( kruis aan wat van toepassing is )

0 VCA BASIS
0 VCA VOL
0 MVK
0 HVK
0 Safety pass ( GB)
0 SCC 'Operativ tätige Mitarbeiter' (SCC/VCA DOK 18)
0 SCC 'Operativ tätige Führungskraft' (SCC/VCA DOK 17)

Ik beschik over certificaat Generieke Poortinstructie (GPI)
( vanaf 15-04-2019 is de GPI verplicht )

0 GPI-Bouw

Mijn geboortedatum is

… - …. - ………

0 GPI-Infra

Naar werkelijkheid ingevuld op datum
Mijn paraaf

IN TE VULLEN DOOR UITVOERDER
1

Werkmaatschappij Dura Vermeer

2
3

Projectnummer en naam van het project
Plaats

VERIFICATIE
Identificatie
Controleer nummer identiteitsbewijs

0 in orde

0 niet in orde

Controleer BSN nummer
Is nationaliteit werknemer overeenkomstig EER land?

0 in orde
0 ja

0 niet in orde
0 nee

Komt foto identiteitsbewijs overeen met de persoon?
Indien de nationaliteit niet overeenkomstig EER land is:

0 ja

0 nee

Is een verblijfsvergunning aanwezig?
Is een werkvergunning aanwezig?

0 ja
0 ja

0 nee
0 nee

Indien de persoon een nationaliteit heeft van buiten de EER-landen, dan altijd een kopie maken van voor- en achterzijde
paspoort en deze kopie samen met ingevulde poortformulier naar kantoor sturen.

VALIDATIE
Controle uitgevoerd door:
Datum controle:
Na invullen van het formulier archiveren op kantoor.
Versie oktober 2018

Niet archiveren op de bouwplaats!

