
Voorbeeld van een individuele arbeidsovereenkomst als bedoeld in art. 2.1 cao MITT 

 

1. ………………………………………….....................................  

gevestigd te ............................................................................,  

hierna te noemen de werkgever,  

en  

2. de heer/mevrouw .................................….........................,  

geboren d.d..............................................................................  

wonende te .............................................................................  

hierna te noemen de werknemer,  

 

verklaren hiermede een arbeidsovereenkomst te hebben gesloten.  

 

De werknemer heeft zich daardoor verbonden met ingang van 

.................................................................................................  

op de afdeling ...............................................….......................  

te ..........................................................................................1..  

in de functie van ......................................................................  

in dienst met een arbeidstijd van………………… …………..2 

tegen een aanvangssalaris van € .............................................  

bruto per maand  

(functiegroep .........................met .................... periodieken) in dienst van de werkgever arbeid te 

verrichten op de voorwaarden van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Mode-, Interieur-, 

Tapijt- en Textielindustrie . 

 

Er wordt een proeftijd overeengekomen conform artikel 2.3 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst 

voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie. 

 

Onverminderd het in de artikelen 7:678 en 679 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, heeft gedurende 

de proeftijd elke partij het recht de dienstbetrekking met een termijn van één dag te beëindigen. 

Onverminderd het in de voorgaande alinea bepaalde, wordt de dienstbetrekking aangegaan voor:3 

- onbepaalde tijd 

- een bepaalde tijdsduur, en wel tot...................................... 

- het verrichten van een bepaald geheel van werkzaamheden (dan wel een bepaald karwei) en wel 

............................................................................................ 

- het verrichten van tijdelijke werkzaamheden, gedurende maximaal een half jaar en wel tot 

...................................…….................................................. 

 

De opzeggingstermijnen van artikel 2.7 cao MITT zijn van toepassing. 

 

 
1 Hier dient de plaats te worden vermeld waar de arbeid wordt verricht. Indien de werknemer voor een langere 

termijn dan een maand werkzaam zal zijn buiten Nederland, dient mede de duur van die werkzaamheid, de 

huisvesting, de toepasselijkheid van de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving dan wel opgave van de voor 

de uitvoering van die wetgeving verantwoordelijke organen, de geldsoort waarin betaling zal plaatsvinden, de 

vergoedingen waarop de werknemer recht heeft en de wijze waarop de terugkeer is geregeld, vermeld te 

worden. 

2 Volledige dienst of deeltijddienst met een arbeidstijd van … uur per week of 2-, 3-, 4- of 5-ploegendienst. 
3 Kies de betreffende formulering. 



Bij een volledig kalenderjaar dienstverband heeft de werknemer recht op .................... 

vakantiedagen. 

Voor dit jaar bestaat nog recht op ........................... dagen. 

 

De werknemer verklaart een exemplaar van de Collectieve Arbeidsovereenkomst van de werkgever te 

hebben ontvangen, van de daarin neergelegde bepalingen goede nota te hebben genomen en zich 

met de inhoud hiervan te verenigen.  

 

Tevens ontvangt de werknemer hierbij de voor hem/haar geldende pensioenregeling, welke regeling 

op ............................……............... ingaat.  

 

Tenslotte zijn (is) op de werknemer nog de volgende regeling(en) van toepassing:  

…………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………..  

 

Plaats:        Datum:  

…………………………………………………………………..  

De werkgever:       De werknemer:  

 

 

 

……………………………….      ……………………………..  

Wij verzoeken u bijgaande exemplaren te ondertekenen en ons per omgaande één hiervan terug te 

sturen. 


