
Inschrijfformulier Ondernemersregister Roerdalen - Hoofdgroep 1: Personeels-gerelateerde zaken  

· U kunt de lijst digitaal invullen en opslaan op uw computer voor uw eigen administratie 
· Vermeld uw bedrijfs- en contactgegevens (verplichte velden) 
· Plaats vinkjes in de lijst bij alle nummers van de goederen en/of diensten die uw bedrijf aanbiedt 
· Verzend het formulier naar: aanbestedingen@roerdalen.nl 

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf:

Adres bedrijf:

Postcode bedrijf (geen spatie):

E-mailadres:

Telefoonnummer (overdag):

Voorletters en achternaam:

Contactpersoon

Plaats van vestiging:

Herkenbosch

Melick

Montfort

Posterholt

Sint Odiliënberg

Vlodrop

Nummer Kamer van Koophandel (8 cijfers):

Vestigingsnummer (12 cijfers; zie uittreksel KvK):



Hoofdgroep 1: Personeels-gerelateerde zaken 

Inkooppakket Definitie / voorbeelden

101 Studie en opleiding Alle uitgaven voor opleiding zoals BHV, studie, workshops, coaching inclusief bij de prijs inbegrepen studie- en 
lesmateriaal.

102 Externe vergader- en verblijfsfaciliteiten Accomodatiekosten als hotels en vergadercentra inclusief bijbehorende voorzieningen voor externe vergaderingen, 
workshops, dienstuitjes.

103 Recruitment, werving en selectie
Arbeidsmarktcommunicatiekosten (stands, kijkdagen, manifestaties), wervingsbureaus, outplacement, assessments, 
antecedenten-onderzoek.

104 Bedrijfskleding
Dienstkleding, bedrijfshulpverleningskleding, dienstbrillen, veiligheidskleding- en materialen, persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

105 Reinigen van bedrijfskleding
Reinigen en verrichten van herstelwerkzaamheden aan bedrijfskleding, veiligheidskleding en persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

106 Arbo
Kosten voor arbo-onderzoek en arbodiensten, persoonlijke arbo-aanpassingen, kosten bedrijfsarts, 
reïntegratiebegeleiding, periodiek geneeskundig / medisch onderzoek, aanstellingskeuringen, inentingen.

107 Representatiekosten Relatiegeschenken, kerstpakketten en bloemen.

108 Ziektekostenverzekeringen Ziektekostenverzekering ten behoeve van het personeel.

109 Verhuiskosten personeel
Kosten gemaakt voor verhuizing van personeel, transport en opslag inboedel, inrichtingskosten, onderbrengen 
gezinnen.
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Bedrijfsgegevens
Contactpersoon
Plaats van vestiging:
Hoofdgroep 1: Personeels-gerelateerde zaken 
Inkooppakket
Definitie / voorbeelden
Alle uitgaven voor opleiding zoals BHV, studie, workshops, coaching inclusief bij de prijs inbegrepen studie- en lesmateriaal.
Accomodatiekosten als hotels en vergadercentra inclusief bijbehorende voorzieningen voor externe vergaderingen, workshops, dienstuitjes.
Arbeidsmarktcommunicatiekosten (stands, kijkdagen, manifestaties), wervingsbureaus, outplacement, assessments, antecedenten-onderzoek.
Dienstkleding, bedrijfshulpverleningskleding, dienstbrillen, veiligheidskleding- en materialen, persoonlijke beschermingsmiddelen.
Reinigen en verrichten van herstelwerkzaamheden aan bedrijfskleding, veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.
Kosten voor arbo-onderzoek en arbodiensten, persoonlijke arbo-aanpassingen, kosten bedrijfsarts, reïntegratiebegeleiding, periodiek geneeskundig / medisch onderzoek, aanstellingskeuringen, inentingen.
Relatiegeschenken, kerstpakketten en bloemen.
Ziektekostenverzekering ten behoeve van het personeel.
Kosten gemaakt voor verhuizing van personeel, transport en opslag inboedel, inrichtingskosten, onderbrengen gezinnen.
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