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Beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst  
in wederzijds akkoord

Tussen

 , met zetel te  

ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 

hierna genoemd ‘werkgever’; en vertegenwoordigd door de heer/mevrouw (naam)  ,

(functie) 

en

 , met woonplaats te  

hierna genoemd ‘werknemer’.

Werd overeengekomen hetgeen volgt:

Artikel 1
Werkgever en werknemer stellen hierbij in wederzijds akkoord een einde aan de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst, 
zonder inachtneming van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een opzeggingsvergoeding, op   /  /  .

Artikel 2
De eindejaarspremie is niet verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in de desbetreffende sectoriële CAO’s 
opgenomen werden.

Artikel 3
Beide partijen zien hierbij dan ook uitdrukkelijk af van alle rechten in het kader van de wet op de arbeidsovereenkomsten  
en doen afstand van elke contractuele en andere vordering tot schadevergoeding op basis van welke wetgeving ook.

Artikel 4
Deze overeenkomst houdt bovendien een verzaking in van de partijen om elke dwaling omtrent de feiten of het recht,  
en om elk verzuim betreffende het bestaan en de omvang van hun rechten in te roepen.
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De werknemer erkent een origineel exemplaar van de onderhavige overeenkomst te hebben ontvangen,  
behoorlijk ondertekend door alle partijen.

Opgemaakt in twee originelen te  op   /  /   

 
(Gelezen en goedgekeurd) (Gelezen en goedgekeurd)

De werkgever De werknemer

 
(handtekening*) (handtekening*)

 
(naam) (naam)

(functie)

* De partijen laten hun handtekening voorafgaan door de handgeschreven vermelding ‘Gelezen en goedgekeurd’  
en paraferen eveneens elk van de voorgaande bladzijden.


