
Voorbeeldbrief vergoeding aanzegtermijn 
 

Dit is een voorbeeldbrief in het kader van de aanzegvergoeding. De huidige tekst is een concept. Dit 

kun je gebruiken en toepassen op jouw eigen werksituatie. Er kunnen geenszins rechten aan worden 

ontleend. Je blijft dan ook volledig zelf verantwoordelijk.  

__________________________________________________________________________________  

 

AANGETEKEND, PER GEWONE POST EN E-MAIL 

 

Gegevens werknemer: 

<jouw naam> 

<jouw adres> 

<jouw postcode en woonplaats> 

<jouw e-mailadres> 

 

<jouw woonplaats, datum> 

 

Gegevens werkgever: 

<de naam werkgever> 

<het adres> 

<de postcode en plaats> 

 

Onderwerp: vergoeding aanzegtermijn 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Sinds <datum indiensttreding> werk ik op basis van een contract voor bepaalde tijd. Op <einddatum> 

zal het contract voor bepaalde tijd eindigen.  

 

Op grond van artikel 7:668 van het Burgerlijk Wetboek (BW) dient u mij schriftelijk te informeren 

over het verloop van mijn tijdelijke arbeidscontract. Hierbij moet het arbeidscontract langer dan 6 

maanden hebben geduurd. Dit is voor mij het geval.  

 

Als u het contract verlengd, dan bent u als werkgever verplicht de (eventuele nieuwe) voorwaarden 

aan mij mede te delen. U als werkgever had op zijn laatst één maand vóór de datum dat het (tijdelijke) 

arbeidscontract afloopt de tijd om dit te laten weten. Tot uiterlijk <uiterlijke datum>. 

 

Tot op heden heb ik helaas nog niets vernomen en heeft u nog niet voldaan aan uw aanzegverplichting. 

Hierdoor bent u een aanzegvergoeding aan mij verschuldigd.  

 

<Vergoeding maandsalaris> 

De vergoeding bedraagt één bruto maandsalaris omdat u de aanzegverplichting helemaal niet bent 

nagekomen.  

OF 

<Vergoeding naar rato> 

U bent als werkgever te laat met het aanzeggen. Hierdoor bent u aan mij een vergoeding naar rato 

verschuldigd. In mijn geval bent u <noem het aantal dagen dat de werkgever heeft verzuimd/te laat is> 

te laat met het aanzeggen. 

 

<Ik verneem graag of u mijn arbeidscontract wenst voort te zetten.> Indien u helemaal niets laat 

weten, dan wordt het contract automatisch en stilzwijgend verlengd onder dezelfde 

arbeidsvoorwaarden als voorheen. Daarom verzoek ik u vriendelijk binnen een termijn van zeven 

dagen na de datum van deze brief mijn aanzegvergoeding te betalen op mijn bankrekening met 



rekeningnummer <IBAN-nummer> ten name van <jouw naam> onder vermelding van de 

aanzegvergoeding.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

<jouw naam en jouw handtekening> 

 

 

 

 


