
 

FIDsupport, Nautilusstraat 1 c, 7821 AG Emmen 

Telefoon: 0591-575111, Mobiel: 06-21280054 

Email: info@fitsupport.nl, Internet: www.fidsupport.nl 
 

 

Welkom bij FIDsupport 
 
Wij willen je van harte welkom heten bij FIDsupport en hieronder zullen wij enige uitleg 

geven over onze werkwijze:  

 

 

1. Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar, van maandag tot en met vrijdag, en voor 

nood gevallen ook buiten kantoortijden mobiel bereikbaar, 

2. Bij ziekte dien jij je ’s ochtends voor 09.00 uur ziek te melden bij FIDsupport 

(uiteraard ook altijd bij jouw opdrachtgever voor aanvang werktijd), de eerste 

twee dagen zijn altijd wachtdagen en de resterende ziektedagen worden 

uitgekeerd via Acture, 

3. Als je weer beter bent, dien je dit binnen twee dagen aan ons door te geven.    

4. Elke maandag dienen de werkbriefjes (downloaden via www.fidsupport.nll) voor 

10.00 uur bij ons binnen te zijn en getekend door de opdrachtgever. Dit kan via 

de website, www.fidsupport.nl. Jij bent hiervoor zelf verantwoordelijk, 

5. Je bouwt reserveringen op bij alle gewerkte uren, de reserveringen bestaan uit 

vakantie-uren, vakantiegeld, feestdagen en kort verzuim, dit kan je terug zien op 

jouw loonstrook, het vakantiegeld wordt altijd in mei uitgekeerd, 

6. Als je vakantie wilt opnemen dan kan je op jouw werkbrief aangeven hoeveel 

vakantie-uren jij wilt laten uitbetalen, dit geldt ook voor feestdagen/uren, 

7. Wij dienen altijd een geldig legitimatiebewijs (dit kan zijn: ID-kaart, Paspoort of 

Vreemdelingendocument) van jou in ons bezit te hebben, als dit niet het geval is, 

kunnen wij helaas geen loonbetaling doen, 

8. Het loon wordt elke vier weken uitbetaald en de loonstroken worden per mail naar 

je verstuurd, 

9. De jaaropgaaf wordt in januari naar je toe gestuurd per mail, deze wordt 

eenmalig verstuurd,  

10. Als er iets verandert in jouw persoonlijke situatie, dan dien je dit tijdig door te 

geven aan FIDsupport, denk hierbij aan verhuizen, getrouwd, etc, 

 

Mocht je vragen of onduidelijkheden hebben kan je altijd bellen met telefoonnummer: 

0591-575111 of mobiel 06-21280054 
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