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Wie en wat is Hamitherm. 

Hamitherm is een bedrijf dat zich sinds 1988 bezighoudt met de productie en verkoop 

van stekkers voor temperatuur meetcircuits. Deze stekkers worden alleen in de industrie 

gebruikt. We leveren deze stekkers over de gehele wereld met de nadruk op Europa en 

de USA maar ook in het verre Oosten, Singapore, Taiwan, Japan, Australië en Nieuw 

Zeeland.  

De benodigde onderdelen voor de stekkers worden door bedrijven over heel Europa voor 

ons geproduceerd en worden in Nederland op voorraad gehouden. Het monteren van de 

stekkers gebeurt door thuiswerkers. 

 

Inhoud werkzaamheden thuiswerkers 

De thuiswerkers zetten voor Hamitherm de stekkers in elkaar. Dit kunnen standaard of 

miniatuur stekkers zijn. Elke thuiswerker krijgt bij aanvang een 

pers/persblokje/schroevendraaier en proefpartij van 250 stuks mee naar huis. Bij 

uitreiking van de eerste partij zal een mapje met uitgebreide instructie meegegeven 

worden. Het proefpartijtje verwachten wij na een week retour. 

 

De thuiswerkers hebben ook een schroevendraaier nodig om de stekkers in elkaar te 

zetten. 

Let op: PH1 schroefkop voor de mini stekker. PH2 schroefkop voor de standaard 

stekker. We hebben er bezwaar tegen om elektrische schroevendraaiers te gebruiken 

omdat deze normaal veel te veel kracht hebben, gaat u deze wel gebruiken gebruik dan 

een instelbare die licht aandraait en gebruik het juiste bit. (Door teveel kracht kunt u het 

kunststof breken) 

 

Uitgangspunten. 

 

In de Drechtsteden en omgeving; 

De normale gang van zaken is dat de thuiswerkers elke twee weken op 

donderdagmiddag (tussen 15.00 en 17.00 uur) of vrijdagmorgen (tussen 08.30 en 

12.00 uur) bij Hamitherm langs komen om de geproduceerde stekkers af te leveren en 

een nieuwe partij op te halen. Hierbij houden wij de coronaregels in acht. 

 

Thuiswerkers buiten de regio: Dit wordt geregeld met een transporteur op 

kosten van Hamitherm. 

 

Als het erg druk is bij Hamitherm, bestaat de mogelijkheid om elke week een partij om te 

ruilen, maar het streven is om dit een keer per twee weken te doen. 

 

De vergoeding voor de verrichte werkzaamheden worden op de laatste vrijdag van de 

maand afgerond en per bank overgemaakt. Dit betekent dat men de betaling normaal 

gesproken binnen twee weken na het begin van de nieuw maand in huis heeft. Partijen 

waarvan nog een gedeelte gemaakt moet worden zullen pas betaald worden als de 

gehele partij is afgehandeld. 

Alle betalingen worden aan het einde van het jaar opgegeven aan de Belasting. 

Elke thuiswerker zal dus zelf moeten navragen, in hoeverre hij of zij hierover belasting 

moet betalen.  

 

Het werk moet netjes ingeleverd worden, dus geen etensresten of haren in de 

partijen. Indien u huisdieren heeft is het verstandig om ervoor te zorgen dat u 

op een schone tafel werkt en dat de stekkers die klaar zijn direct weer in de 

doos gaan. 
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Voordelen Thuiswerk Hamitherm. 

 • We stellen een pers/persblok en schroevendraaier ter beschikking om het werk te 

kunnen doen. Dit kost ons ongeveer € 250,00. We vragen de  thuiswerkers om 

hiermee zorgvuldig om te gaan. U hoeft hiervoor geen borg vooraf te storten. Wel 

houden we altijd een bedrag van €100,00 achter bij de eerste uitbetaling van de 

uitgevoerde werkzaamheden. 

 Dit laatste bedrag wordt betaald als de thuiswerker ophoudt en zijn apparatuur 

weer heeft ingeleverd, de uitbetaling gaat mee met de eerst volgende uitbetaling. 

          

 • Het is mogelijk dat men om welke reden dan ook, niet in staat is het werk op tijd 

klaar te krijgen. We vragen alleen dat de mensen ons dan een belletje of mailtje 

geven zodat we er rekening mee kunnen houden. Er zijn geen boetes voor te late 

levering. 

           Als er fouten in het geleverde werk zitten wordt dit doorgesproken en als dit vaker 

gebeurt zullen we helaas afscheid moeten nemen. Er zijn geen boetes voor 

gemaakte fouten, wel worden de afgekeurde stekkers niet uitbetaald. In bepaalde 

gevallen wordt een partij retour gegeven om te herstellen. 

 

 • Het werk is schoon en klein. Het is zonder meer mogelijk om dit werk in de 

huiskamer te doen zonder dat alles smerig en stoffig wordt en het hele huis 

volstaat met grote dozen. Het werk past altijd in 2 boodschappentassen, die u van 

ons mee krijgt met het werk erin. Wij vragen u deze met het werk daarin ook 

weer terug te brengen. 

 

 • Men staat niet onder tijdsdruk. Men krijgt normaal twee weken de tijd om een 

partij (meestal 1000 stuks)klaar te krijgen. Lukt dit niet of wil men een paar 

weken overslaan, dan kunnen we dit in overleg aanpassen. Het uitgangspunt is 

wel dat men normaal gesproken eenmaal per twee weken langs komt. Indien men 

maar een partij per maand wil doen kan dit niet. 

 

 • Betaling thuiswerk gaat per stekker. We hebben verschillende bedragen voor 

verschillende stekkers. U start met stekkers van € 0,07. 

           Dit betekent normaal gesproken een bedrag van Euro 125,00 tot Euro 200,00 per 

maand, afhankelijk van het type stekker dat gemaakt wordt. Hoe lang iemand 

erover doet om +/- 1000 stekkers te maken is moeilijk te zeggen. Minimaal 20 

uur als u de slag te pakken heeft.  

           

          Als er veel werk is kan dit eventueel meer zijn, maar het absolute maximum  

          is  € 675,00 per maand. 

 

 

             

             Heeft u na het lezen interesse dan kunt u het sollicitatieformulier volledig ingevuld retour 

sturen. Eventueel direct met daarbij graag een kopie/foto van uw ID met BSN nummer en 

bankpas, dit mag ook afgegeven wordt als u de eerste spullen komt ophalen. 


