
 

 

 

 

Betalingsdata 2018 

Wekelijkse Betaling 

Krijg jij wekelijks betaald? Dan maken wij jouw salaris iedere woensdag over. Je mag er vanuit gaan 

dat jouw salaris ‘vaak’ op de woensdagmiddag maar uiterlijk (afhankelijk van jouw bank) iedere 

donderdag op jouw rekening staat. 

4 wekelijkse betaling  - 13 periodes per jaar 

Wanner je eens per 4 weken betaalt krijgt, betekent dit dat je jaarlijks 13x salaris ontvangt. Gezien 4-

wekelijkse betalingen geen volledige kalendermaand betreffen, zullen de betalingen niet op een 

vaste terugkerende datum plaatsvinden. 

Om voor jou toch duidelijkheid te creëren hebben we de betalingsdata even op een rij gezet. 

      

 

Maandelijkse betaling 

Voor de medewerkers die maandelijks betaald worden, hanteren wij 2 opties. Je kunt (afhankelijk 

van afspraken met jouw opdrachtgever) op de 10e of 26e van iedere maand jouw salaris ontvange 

Let wel op; Deze betaling zal altijd van de uren van voorgaande maand zijn. Werk jij dus 100 uren in 

januari, dan worden deze uren op 10 of 26 februari aan jou uitbetaald.     

Voor een correcte salarisbetaling zijn we te allen tijde afhankelijk van een tijdige uren aanlevering  

Periode Weeknummers Uren uiterlijk aanleveren op Salarisbetaling uiterlijk op 
1 1 t/m 4 Dinsdag 30 januari woensdag 31 januari 

2 5 t/m 8 Dinsdag 27 februari woensdag 28 februari 

3 9 t/m 12 Dinsdag 27 maart woensdag 28 maart 

4 13 t/m 16 Dinsdag 24 april woensdag 25 april 

5 17 t/m 20 Dinsdag 22 mei woensdag 23 mei 

6 21 t/m 24 Dinsdag 19 juni woensdag 20 juni 

7 25 t/m 28 Dinsdag 17 juli woensdag 18 juli 

8 29 t/m 32 Dinsdag 14 augustus woensdag 15 augustus 

9 33 t/m 36 Dinsdag 11 september woensdag 12 september 

10 37 t/m 40 Dinsdag 9 oktober woensdag 10 oktober 

11 41 t/m 44 Dinsdag 6 november woensdag 7 november 

12 45 t/m 48 Dinsdag 4 december woensdag 5 december 

13 49 t/m 52 Dinsdag 1 januari woensdag 2 januari 


