VOORBEELD ONTSLAG OP STAANDE VOETBRIEF

[NAAM WERKNEMER]
[ADRES WERKNEMER]
[POSTCODE WOONPLAATS WERKNEMER]
AANGETEKEND/[EMAILADRES]

Datum:
Inzake:

[DATUM]
Ontslag op staande voet

Geachte [HEER/MEVROUW] [ACHTERNAAM WERKNEMER],
Met deze brief bevestig ik dat u met ingang van [DATUM ONTSLAG] op staande voet ontslagen bent. Aan
dat ontslag liggen de volgende redenen ten grondslag:
[ONTSLAGREDEN]
Op [DATUM GESPREK] hebben wij met u gesproken over deze omstandigheden.
[REACTIE WERKNEMER]
[EVENTUEEL VERWIJZEN NAAR WAARSCHUWINGEN AAN EN/OF MISSTANDEN VAN WERKNEMER]
Deze omstandigheden leveren, ieder zelfstandig, maar ook in onderlinge samenhang, een dringende reden
ex art. 7:677 juncto art. 7:678 BW op. Indien één of meer van de in deze brief genoemde
omstandigheden niet vast komen te staan, dan ben ik ook van mening dat een dringende reden
aangenomen kan worden en was ik ook tot ontslag op staande voet overgegaan. Bij de afweging van alle
omstandigheden, hebben wij ook rekening gehouden met uw persoonlijke omstandigheden.
Het ontslag op staande voet heeft tot gevolg dat uw arbeidsovereenkomst met [WERKGEVER] met ingang
van [DATUM ONTSLAG] ten einde is gekomen. Door uw handelen heeft u een dringende reden
veroorzaakt, die in ieder geval aan u te verwijten valt, zodat u een vergoeding verschuldigd bent conform
artikel 7:677 lid 2 juncto art. 7:677 lid 3 onder a BW. Die vergoeding bedraagt € [BEDRAG VERGOEDING].
[WERKGEVER] behoudt zich het recht voor om de schade die door uw handelen is ontstaan op u te
verhalen.
Daarnaast heeft u zich schuldig gemaakt aan ernstig verwijtbaar gedrag, als gevolg waarvan de
arbeidsovereenkomst met u is opgezegd. Op grond van art. 7:673 lid 7 sub c BW heeft u dus geen recht
op een transitievergoeding.
[WERKGEVER] zal tot afwikkeling van uw dienstverband overgaan, waarbij de
(schade)vergoeding(en) op de eventueel nog aan u verschuldigde gelden worden verrekend.

opeisbare

Omdat uw arbeidsovereenkomst ten einde is gekomen, verzoek ik u dringend en zonodig maan ik u om
binnen drie werkdagen na heden al de aan u ter beschikking gestelde zaken in ongeschonden staat aan
ons te retourneren. Het betreft de volgende zaken:
- [EIGENDOMMEN]
Deze voorbeeld ontslag op staande voetbrief is gedownload van www.bvdv.nl. Op de website van Bruggink &
Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs kan je ook terecht voor meer informatie, tips en artikelen over
arbeidsrecht.

Wanneer u een en ander komt inleveren, graag voorafgaand een afspraak maken.
Met vriendelijke groet,

[NAAM WERKGEVER]
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