
Voor welke versie van Adobe Reader is dit formulier geschikt? 
Om het formulier ingevuld te kunnen bewaren moet u beschikken over versie 9 of hoger. 

Welke gegevens/velden zijn verplicht en hoe herken ik die? 
Een aantal invulvelden in dit formulier zijn verplicht. Door het aanklikken van de onderstaande knop 
(die rechtsboven in het scherm staat) worden de in te vullen velden duidelijk zichtbaar gemaakt. De 
verplichte invulvelden krijgen dan een rood kader. 

Kan ik het ingevulde formulier bewaren? 
Een ingevuld formulier kunt u alleen bewerken en opslaan met de Adobe Reader versie 9 of hoger. 
Dat doet u via het menu Bestand (linksboven in het scherm), gevolgd door Kopie opslaan… 

Kan ik het formulier digitaal terugsturen? 
Wanneer u het formulier heeft ingevuld, kunt u het formulier direct naar ons terugmailen. Wel moet 
u het formulier dan eerst digitaal ondertekenen (zie hieronder). U kunt het document aan ons terug-
mailen via de menu-opties: Bestand (linksboven in het scherm) / Bestand verzenden 

Hoe kan ik het formulier digitaal ondertekenen? 
U kunt het document digitaal ondertekenen via de menu-opties: Bestand (linksboven in het scherm) 
/ Document laten ondertekenen. U kiest vervolgens voor [Handtekening zetten]. Na het intypen van 
uw naam kiest u voor [Accepteren]. Met behulp van de muis kunt u uw handtekening naar de juiste 
plaats in het formulier slepen (en los te laten op de juiste plek). Indien u dit formulier niet digitaal 
wenst te ondertekenen, kunt u dit formulier na het invullen afdrukken en handmatig ondertekenen. 
Daarna kunt u het formulier aan ons terug sturen. Ofwel door het – na het in gescand te hebben – 
naar ons te mailen, s.v.p. naar: info@subitohoreca.nl)  
of per post naar: Impuls 67-69 1446WC Purmerend

Kan ik mijn formulier nog altijd handmatig invullen? 
Ja, dat is uiteraard nog steeds mogelijk. Het is wel aanbevolen om dit formulier eerst op uw  
computer in te vullen, want:  
• Het formulier is beter leesbaar;  
• U ziet of alle verplichte velden zijn ingevuld;  
• Bij sommige velden zijn de mogelijke keuzes reeds ingevuld. 

Hoe druk ik een (ingevuld) formulier af? 
Wanneer u klaar bent met het invullen van de rubrieken kunt u het formulier afdrukken. Hiervoor 
is het noodzakelijk dat een printer is aangesloten. U kan het document afdrukken door op het 
printicoon in de Adobe Reader te klikken of via de menu-optie Bestand (linksboven in het scherm), 
gevolgd door Afdrukken.

Subito horeca
Impuls 67-69
1446 WC Purmerend
info@subitohoreca.nl
www.subitohoreca.nl

Handleiding gebruik van digitale formulieren  
in pdf-formaat



Inschrijfformulier Subito Horeca

Algemeen 
Bedrijfsnaam

Factuuradres 

Postcode

Plaats

Afleveradres   

Postcode

Plaats

Algemeen telefoonnummer bedrijf

Naam contactpersoon

Mobiel contactpersoon

E-mailadres contactpersoon

E-mailadres Algemeen

E-mailadres Facturen

E-mailadres Mailing / Nieuwsbrief

KVK-nummer

Btw-nummer

Betalingswijze

Indien Incasso, Rekeningnummer

Klanttype

Welke cao hanteert u als opdrachtgever

1 van 3

FUNCTIECODE FUNCTIEPROFIEL  
& COMPETENTIES

Chef bediening

Hoofd bediening

Allround medewerker bediening

Medewerker bediening

Barkeeper

Chef-kok 

Sous-chef-kok

Zelfstandig werkende kok

Kok

Voorman spoelkeuken

Keukenhulp

Afwasser

Allround medewerker fastservice

Medewerker fastservice 

5,6,7

7,8

4, 5 

2,3

3,4

7,8,9

6,7

4,5,6

3,4,5

2,3

1,2

1,2

4,5

2,3

Excellent

Excellent

Premium

Basic

Basic

Excellent

Excellent

Excellent

Premium

Premium

Basic

Basic

Premium

Basic

SCHAAL CAO CLASSIFICATIE 
ADVIES 

GEWENSTE 
CLASSIFICATIE 

FUNCTIEPROFIEL 
AANWEZIG

SUBITO HORECA PARAAF

Na ondertekening van deze gegevens bent u akkoord dat wij uw gegevens opslaan in onze database  
bij Subito horeca volgens Algemene verordening gegevens bescherming (AVG) 

CONTACTPERSOON BEDRIJF PARAAF

Kruis aan
Basic    Premium    Excellent

Factuur binnen 14 dagen Automatische incasso

Hotel              Restaurant              Catering            Events             Zorg            Fastfood            Toerisme & sport

Ja        Nee



Inschrijfformulier Subito Horeca 2 van 3

SUBITO HORECA PARAAF

Na ondertekening van deze gegevens bent u akkoord dat wij uw gegevens opslaan in onze database  
bij Subito horeca volgens Algemene verordening gegevens bescherming (AVG) 

CONTACTPERSOON BEDRIJF PARAAF

Openstaande vacature 1 
Vacature functiebenaming

Beschikbaar vanaf periode

Beschikbare tijden en dagen* (vul in met x)

Openstaande vacature 1 
Vacature functiebenaming

Beschikbaar vanaf periode

Beschikbare tijden en dagen* (vul in met x)

Openstaande vacature 1 
Vacature functiebenaming

Beschikbaar vanaf periode

Beschikbare tijden en dagen* (vul in met x)

Salarisindicatie* Subito horeca hanteert de horeca cao

Salarisindicatie* Subito horeca hanteert de horeca cao

Salarisindicatie* Subito horeca hanteert de horeca cao

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Bruto uurloon
Bruto maandloon
Reiskosten 

€
€

€
€

€
€

u
u
u
u
u
u
u

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Bruto uurloon
Bruto maandloon
Reiskosten 

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Bruto uurloon
Bruto maandloon
Reiskosten 

DAGEN

DAGEN

DAGEN

VAN 

VAN 

VAN 

TOT 

TOT 

TOT 

Ja

Ja

Ja Nee

Nee

Nee



Inschrijfformulier Subito Horeca

Bedrijfscultuur 
Welke bedrijfscultuur is er aanwezig

Hoe lang bestaat het bedrijf

Wat voor soort klanten of gasten komen er

Wie zijn de concurrenten

Hoe presteert het bedrijf

SUBITO HORECA

NAAM ACCOUNTMANAGER

DATUM

HANDTEKENING

NAAM BEDRIJF

NAAM CONTACTPERSOON 

DATUM

HANDTEKENING

Ontbijt

Lunch

Lunch buffet

High tea

Diner a la cart

Diner buffet

Live Cooking

Hotel

Aantal zalen

Aantal bars

Aantal Grand café’s

Aantal restaurants

Aantal keukens

Aantal koffiemachines

Vergaderzalen

Bar / lounge bar

Grand café

Restaurant

Keuken

Koffiemachine

Roomservice

Netwerkborrels

Spa & Wellness

3 van 3

Na ondertekening van deze gegevens bent u akkoord dat wij uw gegevens opslaan in onze database  
bij Subito horeca volgens Algemene verordening gegevens bescherming (AVG) 

KUIS AAN WAT VAN TOEPASSING IS OF HET AANTAL

Bedrijfscultuur 

Maaltijden
Is er een maaltijd voor de medewerkers

Welke maaltijd vergoeding voor ontbijt

Welke maaltijd vergoeding voor lunch

Welke maaltijd vergoeding voor diner

Gratis koffie en thee van het huis

Gratis frisdranken van het huis

Bedrijfskleding
Ontvangt de medewerker bedrijfskleding

Zijn er personele kluisjes beschikbaar

Fooien
Is er een fooien beleid

Omschrijf het fooien beleid in het kort

Opleidingen
Is er een interne training bij aanvang

Hoe speelt het bedrijf in op opleidingsbehoefte

Aantal personen

Aantal personen

Aantal personen

Aantal personen

Aantal personen

Aantal personen

Aantal personen

Aantal kamers

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee


	54: 
	56: 
	74: 
	76: 
	114: 
	115: 
	116: 
	117: 
	118: 
	119: 
	120: 
	121: 
	122: 
	209: 
	2010: 
	2011: 
	123: 
	124: 
	125: 
	126: 
	127: 
	kruis aan 15: Off
	kruis aan 16: Off
	kruis aan 17: Off
	kruis aan 18: Off
	kruis aan 19: Off
	kruis aan 20: Off
	kruis aan 21: Off
	kruis aan 22: Off
	kruis aan 23: Off
	kruis aan 24: Off
	kruis aan 25: Off
	kruis aan 26: Off
	kruis aan 27: Off
	kruis aan 28: Off
	kruis aan 29: Off
	class 1: Off
	aanwezig 1: Off
	class 2: Off
	aanwezig 2: Off
	class 3: Off
	aanwezig 3: Off
	class 4: Off
	aanwezig 4: Off
	class 5: Off
	aanwezig 5: Off
	class 6: Off
	aanwezig 6: Off
	class 7: Off
	aanwezig 7: Off
	class 8: Off
	aanwezig 8: Off
	class 9: Off
	aanwezig 9: Off
	class 10: Off
	aanwezig 10: Off
	class 11: Off
	aanwezig 11: Off
	class 12: Off
	aanwezig 12: Off
	class 13: Off
	aanwezig 13: Off
	class 14: Off
	aanwezig 14: Off
	cao keuze: Off
	betalingswijze: Off
	128: 
	129: 
	130: 
	131: 
	132: 
	133: 
	134: 
	135: 
	136: 
	137: 
	138: 
	139: 
	140: 
	141: 
	142: 
	143: 
	144: 
	145: 
	146: 
	147: 
	148: 
	149: 
	150: 
	151: 
	152: 
	153: 
	154: 
	155: 
	156: 
	157: 
	158: 
	159: 
	160: 
	161: 
	162: 
	163: 
	164: 
	165: 
	166: 
	167: 
	168: 
	169: 
	170: 
	171: 
	172: 
	173: 
	reis 2: Off
	reis 3: Off
	174: 
	175: 
	reis1 : Off
	176: 
	177: 
	178: 
	179: 
	180: 
	181: 
	182: 
	183: 
	184: 
	185: 
	186: 
	Selectievakje 101: Off
	Selectievakje 102: Off
	Selectievakje 103: Off
	Selectievakje 104: Off
	Selectievakje 105: Off
	Selectievakje 106: Off
	Selectievakje 107: Off
	Selectievakje 108: Off
	Selectievakje 109: Off
	Selectievakje 110: Off
	Selectievakje 111: Off
	Selectievakje 112: Off
	Selectievakje 113: Off
	Selectievakje 114: Off
	Selectievakje 115: Off
	Selectievakje 116: Off
	Selectievakje 117: Off
	1010: 
	188: 
	189: 
	190: 
	191: 
	192: 
	193: 
	194: 
	195: 
	196: 
	197: 
	198: 
	199: 
	200: 
	201: 
	202: 
	1011: 
	204: 
	206: 
	207: 
	1019: 
	maaltijd 1: Off
	maaltijd 2: Off
	maaltijd 3: Off
	maaltijd 4: Off
	maaltijd 5: Off
	maaltijd 6: Off
	bedrijfskleding 1: Off
	fooien 1: Off
	bedrijfskleding 2: Off
	fooien 2: Off
	opleiding 2: Off


