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Handleiding inschrijving JAM! 
Als je werkt via JAM! dien je je in te schrijven. De inschrijving is voltooid als JAM! alle 
benodigde documenten correct en compleet van jou heeft ontvangen. 
Pas na een voltooide inschrijving kan JAM! jou uitbetalen. Zorg dus dat je alles tijdig en 
correct geregeld hebt! In deze handleiding zullen we uitleggen hoe de inschrijving suc-
cesvol verloopt. 

Kom je niet uit de inschrijving? Bel ons dan gewoon even en we helpen je graag. 
Nummer: 020-7796701

•  Upload een duidelijke kopie van ID-Kaart of Paspoort GEEN RIJBEWIJS! 
•  Zodra je alle benodigde velden hebt ingevuld klik je op verstuur inschrijving.
•  Je ontvangt via de e-mail een contract, bij akkoord teken je het contract en stuur  

 je deze retour. (je kan een foto maken van het getekende contract en deze opstu 
 ren)

•  Pas bij een ondertekend contract en correcte kopieën van het legitimatiebewijs
 kunnen wij je uitbetalen. Zie uitleg kopie legitimatiebewijs:

Heb je een ID-kaart? Dan hebben wij een kopie van de voor- en achterkant nodig.
LET OP! Bij nieuwe paspoorten ook een kopie van de voor- én achterkant van de harde 
pagina meesturen. De achterkant is de achterkant van de harde kaart waarop ook jouw 
BSN staat. 

Het is de bedoeling dat de voorkant in zijn geheel wordt toegevoegd, dus niet alleen het 
gedeelte waar alle gegevens op staan. Het documentnummer op de bladzijde erboven 
moet ook zichtbaar zijn. 

Voor de nieuwe paspoorten waarbij het BSN nummer aan de achterkant staat geld ook 
dat de gehele bladzijde goed zichtbaar moet zijn, dus niet alleen het BSN nummer.

ZIE VOLGENDE PAGINA VOOR VOORBEELDEN. 
Vreemdelingenidentiteitsbewijs? https://www.vreemdelingendocumenten.nl

Loonheffingskorting: Ja of Nee? Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting. Hier-
door hoef je minder belasting te betalen. Als je in loondienst werkt, houdt je werkgever 
rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze kortingen noemen 
wij de loonheffingskorting. Daardoor betaal je minder loonheffing, en krijg je meer loon 
uitbetaald. 

Hoe werkt loonheffingskorting? Als je werkt, heb je recht op korting op je belasting. Je 
vraagt deze korting aan bij je werkgever. Hij betaalt dan minder belasting, en jij krijgt 
daardoor meer loon. Je geeft dit aan op het inschrijfformulier van JAM! 

Werk je tegelijkertijd bij meer dan 1 werkgever? Of heb je een uitkering en
tegelijkertijd een baan? Vraag dan bij 1 werkgever de loonheffingskorting aan. Als
je bij iedere werkgever loonheffingskorting aanvraagt, krijg je namelijk te veel korting op 
je belasting. Je moet dan waarschijnlijk achteraf extra belasting betalen. 

Werk je in 1 jaar bij meerdere werkgevers na elkaar? Dan kun je bij iedere werkgever de 
loonheffingskorting aanvragen. 
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