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VEELGESTELDE VRAGEN 
Hier kun je terecht voor al je vragen. Het kan natuurlijk zijn dat het antwoord afwijkt of 
dat er een uitzondering is. Heb je nog andere vragen of twijfel je ergens over? Neem 
dan contact op met personeelszaken@aethon.nl.  
 
 

Aan het werk 

Wanneer kan ik ongeveer beginnen met werken? 

De recruiter die jou heeft aangenomen neemt contact op met de opdrachtgever en zorgt dat je zo 
snel mogelijk ingewerkt wordt. Daarna kun je starten met werken. 
 

De uren die ik heb gewerkt komen niet overeen met de uren die in MyAethon staan. 

Mocht er voor jouw gevoel iets niet kloppen met de gewerkte uren, verzoeken wij je om contact op te 
nemen met de opdrachtgever. Zij hebben immers het zicht op de door jouw gewerkte uren. Als de 
uren niet blijken te kloppen, wordt het aangepast. 
 

Wanneer heb ik pauze? 

Dit is afhankelijk per opdrachtgever. In de meeste gevallen krijg je de pauzes toegekend. Het is dan 
de bedoeling dat je ergens even stopt en bijvoorbeeld luncht of even rust neemt. De volgende zaken 
zijn belangrijk om te weten: 
 

• Jullie moeten tijdens een dienst van 05,75 uur (of langer) een half uur pauze nemen en 
tijdens een dienst van 10,75 uur (of langer) drie kwartier. 

• Jullie mogen op een dag maximaal 12 uur (inclusief pauze 12,75 uur) werken in totaal. Alles 
wat je hierbuiten extra werkt kunnen en mogen wij niet uitbetalen! 

• Dit kun je allemaal terugvinden in de CAO. 
 

Ik wil verlof aanvragen, hoe en waar doe ik dat? 

Als je betaald verlof wilt opnemen kun je dit in de portal van Payroll Select aanvragen bij 
reserveringen. Als je onbetaald verlof wil opnemen, vraag dan bij de opdrachtgever of dit mogelijk is. 
 

Ik ben ziek, wat nu? 

Meld dit altijd zo snel mogelijk bij de opdrachtgever en bij Aethon.  
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Uitbetaling 

Wat is mijn uurloon? 

Je uurloon is afhankelijk van je ervaring. Dit is besproken tijdens het sollicitatiegesprek en staat 
tevens in je contract welke je kunt vinden bij Payroll Select. 
 

Worden mijn reiskosten vergoed? 

Nee, Aethon vergoed geen reiskosten. 
 

Wat voor contract heb ik? 

Je begint met een Fase A contract, dit is een wekelijks opzegbaar contract met nul-uren. Na 78 
gewerkte weken ga je naar een Fase B contract, dit is ook een nul-uren contract. Gedurende Fase B 
kunnen er 6 contracten in 4 jaar worden gegeven. Daarna volgt Fase C, dit is een contract voor 
onbepaalde tijd. Voor meer informatie kun je de Payroll Select werkwijzer uit je welkomstmail 
doorlezen. Hier kun je alles terugvinden. 
 

Hoe kan ik mijn loonheffingskorting aanpassen? 

Hiervoor kun je contact opnemen met Payroll Select. Zij kunnen dit voor je aanpassen.  
 

Wanneer kan ik mijn salaris verwachten? 

Afhankelijk van je bank zal dit meestal op de 17e zijn. Bijvoorbeeld: je gewerkte uren van mei, krijg je 
op 17 juni uitbetaald. Indien de 17e op een zaterdag valt zal dit meestal op de vrijdag ervoor zijn en 
als de 17e op een zondag valt zal dit meestal de maandag daarna zijn.  
 

Waar kan ik terecht voor vragen over mijn uurloon? 

Hiervoor kun je terecht bij personeelszaken@aethon.nl.  
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