
Loonstroken E-Flexer per post 

Mogelijkheid voor het vierwekelijks per post laten versturen van salarisstroken  

Loonstrook via internet raadpleegbaar 
MultiFlexx stelt u wekelijks1 een salarisstrook via uw persoonlijke inlog in E-Flexer beschikbaar 

behorend bij het salaris dat u die week ontving. De opmaak van deze salarisstrook is gelijk aan de 

salarisstroken die u per post ontving en ook alle gegevens erop zijn daar natuurlijk exact gelijk. U vind 

de salarisstrook eenvoudig in het menu dat u ziet als u ingelogd bent in E-Flexer: klik op 

‘Salarisspecificatie’ om direct de laatste salarisstrook te openen of ‘Zoek salarisspecificatie’ om 

eerdere salarisspecificaties te openen. Omdat de loonstrook als pdf-bestand in een apart venster 

opent, is het eenvoudig de loonstrook direct uit te printen als u dat wilt. 

Geen inloggegevens E-Flexer? 
Het kan voorkomen dat u geen inloggegevens ontvangen heeft nadat u in dienst bent getreden van 

MultiFlexx, omdat wij bij uw inschrijving geen e-mailadres van u ontvingen. Stuur in dat geval een e-

mail vanuit uw persoonlijke e-mailaccount aan info@multiflexx.nl met als onderwerp ‘aanvraag 

inloggegevens E-Flexer’. Vermeld in het bericht in ieder geval uw achternaam en geboortedatum. U 

ontvangt dan binnen 5 werkdagen uw inloggegevens voor E-Flexer. 

Loonstrook per post 
Het is mogelijk om dezelfde loonstroken die u wekelijks in E-Flexer ontvangt, tevens eens in de vier 

weken per post te ontvangen. Als u dat wilt, moet u het formulier op de volgende pagina printen, 

ondertekenen en per post versturen naar MultiFlexx. 

Vragen? 
Heeft u vragen over het inloggen of uw loonstrook in E-Flexer, aarzel dan niet om contact op te 

nemen met uw contactpersoon bij MultiFlexx. 

 

                                                             
1
 Indien u bij inschrijving heeft gekozen voor vierwekelijkse uitbetaling van uw salaris, ontvangt u ook 

vierwekelijks een salarisstrook 

mailto:info@multiflexx.nl


Loonstrook per post ontvangen 

Formulier voor aanvraag salarisstroken per post 

 

Achternaam en voorletters:  

Geboortedatum:  

Burgerservicenummer: 

Straat en nummer:  

Postcode en plaats:  

 

Hierbij vraagt bovenstaande werknemer aan MultiFlexx de loonstroken die wekelijks, aansluitend op 

de betaling van het salaris, in E-Flexer beschikbaar komen tevens eens in de vier weken per post te 

versturen naar bovenstaand huisadres. 

 

Datum: 

 

Handtekening: 

 

 

Verzend dit formulier, ondertekend en voldoende gefrankeerd, aan MultiFlexx: 

 

MultiFlexx 
Postbus 513 
3000 AM Rotterdam 


