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Bijlage 1                      Bij artikel 3 van de Cao Apotheken 2017-2019 
 

MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST (VOOR APOTHEKERSA SSISTENTEN) 
BEHORENDE BIJ DE C AO APOTHEKEN. 

 
Ondergetekenden:  
Naam: ………………………………….  
Adres:   
Postcode en plaats:  
Verder te noemen werkgever:  
 
en 

 
Naam: 
Adres: 
Postcode en plaats:  
verder te noemen de werknemer, 

 
 
    

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 
 

Artikel 1                                 De werkgever neemt de werknemer met ingang van                                                                          20   
in dienst als apothekersassistent (variant                                          ) in zijn/haar apotheek gevestigd aan 
       … 

 
De werknemer heeft een volledige dagtaak. 
De werknemer heeft een gedeeltelijke dagtaak, te weten: 
 
…….. 

 

 
 

Artikel 2                                 De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat de eerste 
twee maanden van de arbeidsovereenkomst wel/niet als proeftijd zullen gelden1). 

 
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel tot                                       20   
(maximaal 36 maanden), met dien verstande dat de eerste maand/eerste twee maanden van de 
arbeidsovereenkomst wel/niet als proeftijd zal/zullen gelden1). 

 
Onverminderd het in artikel 7:678 en 7:6792)  van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, heeft gedurende 
de proeftijd elke partij het recht de overeenkomst tegen elke dag der maand te beëindigen, met 
inachtneming van een opzegtermijn van één dag. 
Onverminderd het in artikel 7:678 en 7:6792)  van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, heeft na de 
proeftijd elke partij het recht de arbeidsovereenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen 
met inachtneming van de desbetreffende wettelijke bepalingen3), met dien verstande dat de 
arbeidsovereenkomst slechts zal kunnen worden beëindigd tegen het einde van een kalendermaand. 
Indien partijen een overeenkomst voor bepaalde tijd zijn aangegaan is iedere partij bevoegd de 
overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van de wettelijke bepalingen en een 
opzegtermijn zoals hierboven is aangegeven. 
In geval van opzegging door de werkgever van de arbeidsovereenkomst, dient de reden van 
opzegging in het betrokken schrijven te worden vermeld, tenzij de werknemer daartegen bezwaar 
heeft. 

 
Artikel 3                                 Op deze overeenkomst zijn van toepassing de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst 

voor apotheken. 
 

Artikel 4                                 De werknemer is in het bezit van het diploma van apothekersassistent, 
gedateerd  : …………. 

 
De werknemer zal een salaris4)  ontvangen volgens salarisschaal     
en volgens de                                      periodiek4). 

 
De uitbetaling van het salaris zal geschieden uiterlijk op de 15e van de maand of uiterlijk op de 24e 
van de maand op de rekening van de werknemer gestort zijn.
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Artikel 5                                 De werknemer is, bijzondere omstandigheden voorbehouden: 
a.   wel/niet vrijgesteld van avonddienst; 
b.  wel/niet vrijgesteld van nachtdienst; 
c.   wel/niet vrijgesteld van bereikbaarheidsdienst. 
De werknemer zal deze diensten verrichten overeenkomstig het geldende dienstrooster. 

 
Artikel 6                                 De vergoeding voor bijzondere diensten, bestaande uit vrije uren en/of toeslagen op het uurloon, 

wordt uitgekeerd in vrije tijd en/ of geld. De werkgever en de werknemer komen vooraf tot 
overeenstemming over de uitkering van de vergoeding in vrije tijd en/of geld. Bij het ontbreken van 
overeenstemming heeft de werknemer de keuze over de uitkering van de vergoeding in vrije tijd en/ 
of geld, rekening houdend met de indeling van de roosters. 

 
Artikel 7                                 De werknemer neemt deel aan de pensioenregeling van de werkgever, welke wordt uitgevoerd 

door de Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Vanaf de 20-jarige leeftijd van de 
werknemer vindt verwerving van pensioenaanspraken plaats. Vóór de 20-jarige leeftijd is de 
werknemer tijdens deze arbeidsovereenkomst slechts verzekerd voor de risico’s van overlijden en 
arbeidsongeschiktheid. 

 
Artikel 8                                 De werknemer is op grond van bijlage 6 Cao Apotheken verplicht om (een gedeelte van) de 

studiekosten terug te betalen indien de arbeidsovereenkomst tijdens of na het voltooien van de 
studie hetzij op eigen verzoek, hetzij als gevolg van aan haarzelf te wijten feiten of omstandigheden 
met werkgever wordt beëindigd. Indien voornoemde zich voordoet en de arbeidsovereenkomst 
korter dan 24 maanden voortduurt, geldt dat de werknemer voor iedere maand dat de 
arbeidsovereenkomst korter dan 24 maanden heeft geduurd na het voltooien van de studie 1/24 
deel terug moet betalen. 

 
Artikel 9                                 De werkgever zal aan de werknemer werkkleding met kosteloze bewassing ter beschikking stellen. 

 
Artikel 10                              Onverminderd vorenstaand, zijn werkgever en werknemer overeengekomen: 

 
5) 

 

 

Artikel 11                              De werknemer is verplicht in dienst van de werkgever alle werkzaamheden, welke haar door of 
namens de werkgever redelijkerwijze kunnen worden opgedragen en welke met de apotheek in 
verband staan, naar haar beste vermogen en op ordelijke wijze te verrichten, en zich daarbij te 
gedragen naar de aanwijzingen, welke haar door of namens de werkgever zullen worden verstrekt. 
De werkgever is verplicht zich tegenover de werknemer als een goed werkgever te gedragen. 

 
Artikel 12                              De werknemer zal tegenover derden tijdens en na de arbeidsovereenkomst strikte geheimhouding 

betrachten en op geen enkele wijze mededeling doen omtrent alles wat bij de uitoefening van haar 
werkzaamheden in                                                                                                      * te harer kennis komt. 
Deze geheimhoudingsplicht omvat eveneens alle externe gegevens, waarvan de werknemer uit 
hoofde van haar werkzaamheden van cliënten of andere relaties van 
                                                                                                                                                        * kennis neemt. 
* naam van de apotheek invullen. 

 
Artikel 13                              De werknemer moet alle nevenactiviteiten (in loondienst voor derden of voor eigen rekening) welke 

van invloed kunnen zijn op het functioneren in de apotheek voorafgaand aan de werkzaamheden die 
voortvloeien uit de nevenactiviteiten melden aan haar werkgever.



C AO APOTHEKEN 2017-2019 - BIJL AGE 1 

 

Aldus overeengekomen en in duplo opgemaakt en ondertekend 
te                                                                                                  de                                                         20 
  
 
De werkgever:                                                              De werknemer: 
 

 
 
 
 

De medeondergetekende    
 
  
verklaart, in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van werknemer akkoord te gaan 
met de inhoud van bovengenoemde overeenkomst en de werknemer tot het aangaan daarvan te 
machtigen. 
 
De wettelijke vertegenwoordiger: 
 

 
                                                                                                       de                                                         20 
  
 

 
 
 
 

1)       Door middel van doorhaling aangegeven of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor 
bepaalde tijd is aangegaan. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een 
proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste twee maanden. Bij het aangaan van een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste: 
a.   geen enkele maand, indien de overeenkomst is aangegaan voor zes maanden of korter; 
b.  een maand, indien de overeenkomst is aangegaan voor meer dan zes maanden, maar korter dan 

een periode van twee jaar; 
c.   twee maanden, indien de overeenkomst is aangegaan voor twee jaar of langer. 
 

2)       De tekst van deze twee artikelen, die ontslag op staande voet wegens dringende 
redenen betreffen, is achter deze arbeidsovereenkomst opgenomen. 
 
3)       De tekst van de desbetreffende bepalingen is achter deze arbeidsovereenkomst in bijlage 4 
opgenomen. 
 

4)       Indien de werknemer een gedeeltelijke dagtaak vervult, zal het salaris uiteraard een 
daarmee evenredige vermindering ondergaan. 
 

5)       In dit artikel kunnen desgewenst de tussen de werkgever en de werknemer 
overeengekomen overige afspraken worden opgenomen 
 


