
Collectieve Arbeidsovereenkomst 

1 juli 2012 tot en met 31 december 2013 

De ondergetekenden: 

 

Albron CP Nederland B.V. 

als partij ter ener zijde 

 

en 

 

FNV Horecabond 

En 

CNV Vakmensen 

Elk als partij ter andere zijde, 

 

zijn de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst 

aangegaan. 

Inleiding en genoemde bijlagen maken integraal onderdeel 

uit van deze overeenkomst. 
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Collectieve arbeidsovereenkomst 

Albron CP Nederland B.V.  

Inleidend 

- Partijen hebben in vervolg op de Albron CP Nederland B.V. cao juni 2010-juli 

2012, hierna “cao 2010-2012”, ervoor gekozen de pensioenregeling in de 

overeenkomst te continueren. 

- Gelet op het feit dat er geen gewijzigde cao Horeca ten opzichte van de cao 

2010-2012 is, staat vast dat ook de overeenkomst rechtsgeldig is in relatie tot 

de Horeca cao, zoals ook de cao 2010-2012 dat was. 

 

Artikel 1. Definities 

1.1 Cao Recreatie: de collectieve arbeidsovereenkomst in de verblijfsrecreatie en/of 

buitensportonderneming. 

1.2 Werkgever: Albron CP Nederland B.V.  

1.3 Werknemer: elke natuurlijke persoon die op basis van een 

arbeidsovereenkomst in dienst is, cq. tijdens de looptijd van deze 

overeenkomst, in dienst komt van de werkgever en de werkzaamheden verricht 

zoals omschreven in de cao Recreatie. Er wordt in de overeenkomst 

onderscheid gemaakt tussen “de huidige werknemer” en “de nieuwe 

werknemer”. Onder de nieuwe werknemer wordt verstaan de werknemer die op 

of na 1 juli 2012 in dienst treedt, alsmede die werknemer die een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd had/heeft en waarmee op of na 1 juli 

2012 een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen. Onder de 

huidige werknemer wordt verstaan die werknemer die een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft bij aanvang van de 

overeenkomst alsmede de werknemer waarmee een arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde tijd, bij aanvang van deze overeenkomst gold en nog doorlopend is 

(voor de looptijd van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd). 

1.4 De overeenkomst: de collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland 

B.V. 
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Artikel 2. Inhoud van de overeenkomst 

Met inachtname van artikel 1.2 en 1.3 en verder de afwijkingen hieronder genoemd, 

worden de bepalingen van de vigerende cao Recreatie, met derhalve de 

loonparagraaf per 1 juli 2012, hier als ingevoegd beschouwd. In de bijlage is de cao 

Recreatie 2012-2013 opgenomen. 

 

Artikel 3. Zondagstoeslag 

3.1 In afwijking van artikel 18 van de cao Recreatie geldt voor de nieuwe werknemer 

geen zondagstoeslag.  

3.2 Voor de huidige werknemer is de zondagtoeslag tot 1 juli 2013 opgeschort. 

Partijen zijn daarbij overeengekomen dat voor 1 juli 2013 deze afspraak 

zorgvuldig zal zijn geëvalueerd en dat zij op basis daarvan samen een besluit 

zullen nemen wat er gebeurt na 1 juli 2013.  

 

Artikel 4. Plus en minuren 

4.1 Vanaf periode 9 2012 geldt in deze, de regeling zoals opgenomen in de cao 

Recreatie onder artikel 8 en 11, met dien verstande dat de termijn genoemd in 

artikel 11 lid 4a wordt vervangen voor een termijn van drie periodes. 

4.2 Verder geldt vanaf periode acht 2012 voor de nieuwe werknemer, het in artikel 

8 lid 2c genoemde percentage van 100%. Voor huidige werknemers blijft het 

percentage van 50% gelden. 

 

Artikel 5. Verval van deelname en bijdrage aan Sociaal Fonds Recreatie 

De vrijwillige deelname aan de fonds –cao Recreatie vervalt met ingang van periode 

acht van 2012; daarmee vervalt op datzelfde moment tevens de inhouding bij zowel 

werknemer als bij werkgever. 

 

Artikel 6. Pensioen 

De werkgever heeft een pensioenregeling. Deze is de regeling bedoeld in de cao 

Recreatie. 

 

Artikel 7. Nawerking 

Partijen zijn overeengekomen dat de overeenkomst geen nawerking zal kennen. 
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Artikel 8. Duur en beëindiging van de overeenkomst 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn van 1 juli 2012 tot en met 31 

december 2013.  

 

Aldus overeengekomen in juni 2012 

 

Partij ter ener zijde  

 

 

 

 

Albron CP Nederland B.V.: 

Naam: T. Verheij    Handtekening: …………………….. 

 

Partijen ter andere zijde: 

 

 

 

 

CNV Vakmensen: 

Naam: N. Engmann-van Eijbergen Handtekening: …………………. 

 

 

 

 

FNV Horecabond: 

Naam: B. Francooy    Handtekening: …………………. 


