
Werktijil

De normale _wekelijkse arbeidsduur bedraagt 4b uur. De normale dagelijkse
arbejdsduur,bledraagt 9 uur. De normale dagelijkse werktijd wo,rdt aangegeven
op de ,arbeidslijst.

De volgende punten zijn nog van belang:

1. Indieni de aard van het werk dit eist, kunnen ook andere werktijden gelden.
De re-geling der werktijden geschiedt door de directie, eventueel na óverleg
met de kern.

2. Aanvang en 'einde van de werktijd worden aangegeven door signalen.
3. Valzelfsprekend moet ied,er op tijd beginnen en mag men niet voortijdig

ophouden rneti werken.

4. Wie op de. aanvangstijd niet klaar staat om het werk te b,eginnen, wordt
geacht te laat te zijn.

5. Omldeden en wassen dient vanzelfsprekend ook b,uiten werktijd te gebeuren.

6. Voor overwerk gelden de bepalingen van de C.A.O. Het kan alleen ge-
schieden na uitdrukkelijke opdracht van de werkgever of diens vertegen-
woordiger.

Urenverantwoording

1. Ieder is verplicht voor de aanvang en na eind,e van d,e werktijd te klokken
met eigen kaart. Het is ten strengste verboden andernrans kaart te klokken.

2. Niet geklokíe tijden, ook al is men aanwezig geweest, geven geen recht op
Io,on. In uitzonderingsgevallen kan dan toch loon worden betaald, doch in elk
geval wordt 'een b.oete opgelegd.

3. Ingeval van werkzaamheden buiten het bedrijf, karweiwerk b.v., worden de
uren op nader door de werkgever te bepalen wijze verantwoord.

4. Is het noodzakelijk het bedrijf tussentijds te verlaterl, dan is daar toestem-
ming van de baas voor nodig. Ook bij tussentijds v,erlaten van de fabriek,
dient d,e kaart te worden afgestempeld.

Schaften

D,e schafttijden worden aangegeven op de arbeidslijst. Eten is all,een toegestaan
in schafttijd en in door de directie aangewezen tijden. Tijdens d,e schafttijden
mogen zich geen andere werknemers in de werkruimten ophouden dan degenen,
aan wie daartoe do'or de bedrijfsleider of de afdelingschef uitdrukkelijk toe-
stemming is verleend.

Roken

Het is toegestaan in d,e fabriek te noken, voorzover het werk dit to,elaat en
voorzover dit geen gevaar oplevert voor brand.
In het waslokaal en de toiletten is het roken echter ten strengste verboden.

Snipperdagen

De C.A.O. regelt de vakantie en snipperdagen. U moet er echter rekening mee
houden, dat u tenminste 2 dagen van te voren de snipperdagen moet aanragen
bij uw baas.
Dit kan niet later, omdat de baas gelegenheid moet hebben het werk te regelen.
Verlof voor eigen Íekening wordt niet, gegeven.


