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Jij ontvangt een verzoek tot inschrijving van JAM!
Jouw opdrachtgever zorgt ervoor dat jij deze inschrijving ontvangt op 

je e-mail.

Je schrijft je in bij JAM!
Klik op de link die je per mail hebt ontvangen. Je komt nu in onze

backoffice. Vul alle vereiste velden in (deze zijn aangegeven met een 
sterretje). Let op: een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs. Let ook 

op: upload de voorkant EN achterkant van je legitimatiebewijs.

Wat ontvang je van ons?
Je ontvangt meerdere berichten van JAM! 

(Let op: dit kan enkele werkdagen duren):

1. Een e-mail met unieke link om je contract digitaal te tekenen;
2. Een e-mail met inloggegevens voor onze backoffice (jam.ubplusonline.nl); 

3. Een SMS-code die je invult om je contract te tekenen.

  Heb je 1 van deze berichten niet ontvangen? Bel ons dan op 020 779 6701.
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Contract tekenen met SMS-code
Check je telefoon en zoek de SMS op die je van JAM! hebt 

gekregen(3). Vul de SMS-code in (4 letters en/of 4 cijfers). Vergeet niet 
om jouw contract aandachtig door te lezen. De inhoud hiervan (uur-

loon bijvoorbeeld) wordt samen met jouw opdrachtgever vastgelegd. 
Klopt alles? Vink aan 'ik heb het contract gelezen' en druk op 'akkoord'.
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Inloggen en inhoud contract bekijken
In de e-mail(1) 'U wordt verzocht een document digital te ondertekenen' 
staat een link om je contract in te zien en te ondertekenen. Klik hierop 
en log in met jouw inloggegevens uit de e-mail(2). Je komt nu in onze 

backoffice waar je je contract (digitaal) gaat tekenen.

Alles controleren
Zodra jij alle benodigde documenten hebt aangeleverd en je

contract hebt ondertekend, ben je klaar en word je op de
eerstvolgende betaaldag uitbetaald. 
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YES! ALLES IS IN ORDE!

Heb je nog vragen?
Check onze veel gestelde vragen (FAQ) op jamhoreca.nl.

tel:+31207796701
https://www.jamhoreca.nl/veel-gestelde-vragen/

