Voorwaarden personeel HBFS 2017
Leuk dat je wilt werken bij HBFS! Hieronder vind je de algemene voorwaarden en informatie over wat HBFS van
jou verwacht en wat jij van HBFS kunt verwachten.

Onze visie
De visie van HBFS is eigenlijk simpel: Een leuke tijd hebben in combinatie met hard werken op een fantastisch
festival! Een festival waar we met z’n allen vol trots zorgen dat duizenden festivalbezoekers de tijd van hun leven
hebben. Met heerlijke koude biertjes waar een goede schuimkraag op zit en vers van de tap komt (dus geen
raptaps). Waar festivalbezoekers niet lang hoeven te wachten en service en kwaliteit voorop staat.
Om dit te realiseren wordt er gewerkt met ervaren barteams onder leiding van onze vaste barhoofden. Ook wordt
er een keer per jaar een training georganiseerd, waarbij onze barhoofden je leren hoe je perfect kunt tappen.
HBFS streeft ernaar dat je het hele festival met hetzelfde team samenwerkt. Daarnaast worden de barhoofden
betrokken bij het vinden van goed personeel en de samenstelling van de teams. Op deze manier ontstaan er
teams die trots zijn op hun bar en zo wordt er uiteindelijk gezorgd voor de gewenste uitstraling en kwaliteit.

Werkzaamheden
Het hele horecateam maakt veel uren tijdens de festivals (tussen de 10-12 uur per dag). Het is dan ook de
bedoeling dat je naar het festival komt om te werken en dat je het leuk vindt om heel het festival te werken. Er is
dus helaas geen tijd om naar bandjes te kijken. De werkzaamheden zijn zoals je verwacht achter een bar, waarbij
de focus ligt op netjes en kwalitatief werken met een groot gevoel voor service.

Loon
HBFS vindt kwaliteit erg belangrijk en daarom betaalt HBFS haar barpersoneel. Hieronder vind je alle uitleg over
het loon. Je kunt op twee manieren uitbetaald worden, via een payroll organisatie of per factuur.

Payrolling
Loon via payrolling is €9,26 BRUTO per uur. Verder is dit exclusief vakantiedagen, vakantiegeld, en andere
reserveringen. Deze komen nog bovenop je loon.
Let op! Misschien kun je geen loonheffing toepassen en moet je meer belasting betalen over je loon. In elk geval
geef je aan het eind van het jaar je gegevens op bij de belastingaangifte, zodat je een deel van je geld kunt terug
vragen. Meer info vind je op de site van de Belastingdienst.
Nadat je bij HBFS bent ingeschreven, ontvang je digitaal een contract van de payroller. Je ondertekent deze en
stuurt het digitaal terug naar de payroller. Middels je digitale inschrijving bij HBFS ontvangt de payroller de vooren achterkant van je ID. Zodra de payroller een ondertekent contract en een ID voor- en achterkant van jou
binnen heeft; en jouw uren van HBFS, wordt je uitbetaald.
Andere nationaliteit
Wil jij werken bij HBFS, maar je hebt geen Nederlandse nationaliteit? Dat kan! Enkel als je een Nederlands
Burgerservicenummer hebt, want dan kunnen we je daadwerkelijk uitbetalen.

Factureren
Loon per factuur is €13,- per uur exclusief BTW.
Je kunt factureren als je zelfstandig ondernemer (ZZP’er) bent. ZZP’er = Je bent ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel (KvK), hebt een KvK-nummer en een BTW-nummer.
VAR eruit / modelovereenkomst erin
Per 1 mei 2016 hanteert de Belastingdienst nieuwe regels. De VAR gaat eruit in 2018 en modelovereenkomsten
worden verplicht. Meer info vind je op de site van de Belastingdienst.

Betaling
Wij kunnen je uitbetalen als ZZP’er zodra wij de volgende stukken hebben ontvangen:
●
●
●

Kopie geldig ID
Ondertekend modelovereenkomst*
Geldig factuur met juist factuuradres** en juiste uren***

Factureer je vanuit een BV? Dan hebben wij nodig:
● Kopie geldig ID
● Geldig factuur met juist factuuradres** en juiste uren***
Factureer je vanuit een VOF? Dan hebben wij nodig:
● Kopie geldig ID
● Ondertekend modelovereenkomst*
● Geldig factuur met juist factuuradres** en juiste uren***
*Modelovereenkomst
Deze kun je bij ons opvragen voorafgaand aan het festival of ontvang je op het festival zelf.
**Factuuradres is
HBFS BV
t.a.v. Andre Malotaux - [naam desbetreffende festival]
Ravellaan 96
3533JR Utrecht
***Uren kunnen opgevraagd worden bij HBFS.
Gewerkte uren
Je krijgt de uren uitbetaald die je werkelijk hebt gemaakt. Er wordt dus niet gekeken naar geplande uren. Je
rooster is een vooraf gemaakte planning en kan tijdens het festival zelf wijzigen.
Uitbetaling
Alle uitbetalingen worden pas verricht als HBFS alle benodigde documenten van een medewerker ontvangen
heeft. Dit geldt zowel voor een uitbetaling via een payroller als per factuur.
Ontvangsttermijn
HBFS heeft alle benodigde documenten voorafgaand aan een festival nodig. Mochten de benodigde documenten
voorafgaand aan een festival toch incompleet zijn, dan geldt een ontvangsttermijn van 2 weken na de laatste
festivaldag. Dit houdt in: binnen deze 2 weken moet HBFS alle benodigde documenten ontvangen van de
medewerker. Na deze 2 weken vervallen de uren en daarmee de uitbetaling. Dit omdat HBFS 4 weken na een
festival het volledige project moet afronden en opleveren.
Factuur
Factuur uitsluitend per mail opsturen naar sacha@hbfs.nl, binnen 2 weken na de laatste festivaldag.
Betalingstermijn
Na ontvangst van alle nodige documenten, geldt een betalingstermijn van 4 weken.

Eten en drinken
Alle medewerkers krijgen lunch en diner, frisdrank, koffie en thee tijdens de werkuren. Om dit te kunnen
bekostigen wordt er per dag 1 uur loon ingehouden.

Camping
Bij sommige meerdaagse festivals is er een gratis medewerkerscamping met sanitaire voorzieningen waar je een
tent kunt neerzetten.
Let op! Doe geen verkeerde aanname en ga er niet zomaar vanuit dat elk festival een overnachtingsoptie biedt.
Ga er eerder vanuit dat dit er niet is.

Beschikbaarheid
Je dient alle festivaldagen beschikbaar te zijn om te werken. Houdt hierbij rekening dat je eerder op het terrein
aanwezig moet zijn dan dat het festival open gaat voor haar bezoekers. Tip: Houdt elke dag geheel vrij.

Vervoer
In de regel kom je met eigen vervoer, maar bij sommige festivals zorgt HBFS voor vervoer van en naar het
terrein. Dit wordt kenbaar gemaakt per festival. Reiskosten worden in de regel niet vergoed.

Inschrijven
Op hbfs.nl/personeel kun je je inschrijven als barmedewerker voor onze festivals. Al wordt elke inschrijving
gewaardeerd, een inschrijving is helaas geen garantie van werken. Soms is er een sluitingsdatum van
de inschrijvingen. Deze staan in dat geval vermeld op de inschrijfpagina.
Als je je al eens eerder hebt ingeschreven, dan ontvang je een unieke link die je toegang geeft tot je eigen
inschrijving. Hiermee kun je je aanmelden voor nieuwe festivals en is er de mogelijkheid om bepaalde informatie
te wijzigen. Deze unieke link wordt meegestuurd in de oproepen van HBFS van de nieuwe festivals. Je hoeft dus
niet het gehele formulier van hbfs.nl/personeel in te vullen. Met een nieuw festival wordt zowel een nieuw festival
als een nieuwe editie van een bestaand festival bedoelt.

De selectie
Aan de hand van een selectie kun je aangenomen of afgewezen worden per festival. De selectie gaat als volgt:
1. Voorkeur van barhoofden
2. Personeel van voorgaande jaren
3. Overige inschrijvingen (werkervaring/loting)

Ik heb mij ingeschreven, wat nu?
Top! Bedankt voor je inschrijving. Na je inschrijving bekijkt HBFS naar je ervaring en kwaliteiten. Zodra er een
nieuw festival aankomt, ontvang je automatisch van HBFS een oproep en kun je je aanmelden voor het festival.
Als je in je eerste inschrijving al kunt opgeven bij welk(e) festival(s) je wilt werken, dan ontvang je enige tijd na
aanmelding bericht of je kunt komen werken of niet.
Als je al was ingeschreven, maar nog niet opgegeven hebt bij welk(e) nieuw(e) festival(s) je wilt werken, dan geef
je dit op via de unieke link naar jouw bestaande inschrijving. Na enige tijd na aanmelding ontvang je bericht of je
kunt komen werken of niet.
Als je kunt komen werken, ontvang je vervolgens verschillende berichten met extra informatie, een
medewerkersbriefing en je rooster(s).

Facebookgroep ‘HBFS Horeca Crew 2017’
Wordt ook lid van onze Facebookgroep ‘HBFS Horeca Crew 2017’ om optimaal op de hoogte te blijven van de
nieuwe festivals. De groep is ook erg handig voor zaken als samen met je collega’s carpoolen van en naar een
festival. Je kunt alleen lid worden als je ingeschreven bent bij HBFS.

Vragen en opmerkingen
Voor vragen en/of opmerkingen kun je mailen naar sacha@hbfs.nl.

