
 

 

AANVRAAGFORMULIER VAKANTIEWERK 
Doc.: 
 
Datum:  

 

 

Pastorijstraat 118, 3300 Tienen. Tel 016/80 46 46     Datum aanvraag  ……………………………….. 
           Verwezen door………………………………….. 
PERSOONSGEGEVENS: 

Achternaam………………………………………………………..    Voornaam ………………………………………………………….. 

Straat …………………………………………………………………………………………………………….… Nr ……… Bus ………….. 

Postcode ……………Gemeente ……………..……………………...….… Schoenmaat ……………  man      vrouw 

Geboortedatum ………………… Geboorteplaats …………………..……………. Nationaliteit …………….…………..........           

Telefoon …………………………..GSM ……………………………..…….GSM ouder(s) ……………………………………..……... 

E-mailadres …………………………………………………………………Nr.Rijksregister …………………………………..…..…… 

Bankrekeningnr.:  BE_  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _   Kennis Nederlands  matig  goed  zeer goed 

Beschikbaar:    Krokusvakantie   Paasvakantie    1e week   2e week    Herfstvakantie    

                            Zomervakantie  juli:             van……………tot…………..…. ; van…...…….….tot.…………..….. 

                                                                             augustus: van……………tot…………........; van………….….tot.…..……..….. 

Opmerking: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bent u familie van een personeelslid van Blankedale?   JA   /   NEEN (schrappen wat niet past) 

  broer/zus   zoon/dochter   neef/nicht   van………………………………………………………………………………. 

STUDIES (huidige schooljaar)  

Naam school ……………………………..........  Studierichting ……………………………………................. Leerjaar ………….. 
 
 

REEDS GEWERKT BIJ BLANKEDALE:   ja       neen  Jaartal(len): ………………………………………... 

 Hebt u (medische) beperkingen waardoor u bepaalde werken niet kunt uitvoeren of niet kunt werken met 
bepaalde producten?         ja       neen 
Zo ja: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ik bezorg een attest van student@work-50days (geprint max 1 dag voor indiensttreding) 

Ik bezorg een bewijs van inschrijving in de school/universiteit van het huidige schooljaar 

 
Opgelet:  

• Zonder bankrekeningnummer kan geen aanwerving plaatsvinden!  

• Om een attest student@work aan te vragen heb je de pincode van je identiteitskaart en een kaartlezer 
nodig. Indien je de pincode niet meer weet kan je deze aanvragen op het stadhuis/gemeentehuis. Dit kan tot 
drie weken duren! 

• GELNAGELS, GELLAK EN KUNSTNAGELS ZIJN VERBODEN!  Wie op de dag van de aanwerving gelnagels, 
gellak of kunstnagels heeft kan niet starten.  

• Vanaf 2020 is het verplicht als student om een bewijs van inschrijving in de school/universiteit af te 
leveren bij de werkgever waar hij/zij vakantiewerk doet. Dit attest moet verplicht mee afgeleverd 
worden bij inlevering van dit formulier! Zonder dit bewijs kan geen aanwerving plaatsvinden! 

 
Handtekening: 

……………………… 

1 aanvraag- 
formulier per 
kalenderjaar! 


