
Stageovereenkomst

De ondergetekenden:

1. undefined  ,  wonende te ()  aan de  ,  geboren te  op ,  hierna te noemen: "Stagiair"

Hierna tezamen aan te duiden als: ‘Partijen’ .

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1 Stage

1. Stagiair zal van  tot  voor de duur van  stage lopen bij het bedrijf van Stageverlener.
2. Stageverlener verplicht zich ertoe Stagiair in staat te stellen praktische werkervaring op te doen op het

gebied van .
3. Stagiair verplicht zich ertoe alles te doen en na te laten wat een goed stagiair behoort te doen en na te

laten en verbindt zich volledig in te zetten voor Stageverlener,  alsmede zijn belangen naar beste vermogen
te bevorderen.

4. Stagiair zal gedurende  per week en  per dag in het bedrijf van Stageverlener stagewerkzaamheden
verrichten. De werktijd vangt aan om  uur en eindigt om  uur. Stagiair zal aanwezig zijn op .

5. De standplaats van Stagiair is de vestiging van Stageverlener te  aan de  . In voorkomende gevallen kan van
deze standplaats worden afgeweken.

Artikel 2 Vergoedingen

1. Gedurende de stageperiode zal Stagiair een stagevergoeding ontvangen van EUR  bruto per maand,  welk
bedrag maandelijks wordt overgemaakt op een door Stagiair aan te wijzen bankrekening. Op de
stagevergoeding zullen loonbelasting en de gebruikelijke socialeverzekeringspremies worden ingehouden,
uitgezonderd de premie voor de Werkloosheidswet. Gedurende de stageperiode ontvangt Stagiair voorts
een vaste reis- en onkostenvergoeding van EUR  netto per maand.

Artikel 3 Verlof en verzuim

1. Indien Stagiair als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat is om stagewerkzaamheden te
verrichten,  meldt hij zich zo spoedig mogelijk,  doch uiterlijk om  uur op de eerste dag van ziekte,  ziek bij
Stageverlener en Opleidingsinstituut.

2. Verlof dient in overleg met Stageverlener en Opleidingsinstituut te worden opgenomen.

Artikel 4 Geheimhouding

1. Stagiair zal zowel gedurende de stageperiode als na afloop daarvan strikte geheimhouding betrachten met
betrekking tot alle aangelegenheden betreffende de onderneming van Stageverlener en aan Stageverlener
gelieerde ondernemingen,  waarvan Stagiair geacht kan worden te beseffen dat die gegevens van
vertrouwelijke aard zijn.

2. Het is Stagiair verboden om op welke wijze dan ook correspondentie,  documenten,  software of kopieën
daarvan,  die hij in verband met de uitvoering van de stage bij Stageverlener onder zich heeft verkregen,  in
bezit te hebben of te houden of te kopiëren,  uitgezonderd voor zover en voor zolang dit in het kader van
de stage is vereist. Stagiair is verplicht,  zelfs ook zonder enig verzoek daartoe,  vorenbedoelde
correspondentie,  documenten en software,  alsmede kopieën daarvan,  uiterlijk op de laatste dag van de
stage,  in goede staat aan Stageverlener ter hand te stellen zonder op enige wijze kopieën achter te
houden.

3. Stagiair is verplicht vooraf schriftelijke toestemming van Stageverlener te vragen en te verkrijgen voor
publicaties in woord of geschrift,  die de belangen van Stageverlener op enigerlei wijze kunnen raken.

Artikel 5 Relatiebeding



1. Het is Stagiair verboden om gedurende een periode van  na het eindigen van deze stageovereenkomst,
ongeacht de wijze waarop deze stageovereenkomst eindigt,  zakelijke contacten te hebben,  onderhouden
en/of aan te gaan op welke wijze dan ook (waaronder via social media,  etc.) met de (rechts)personen die
bij het einde van de stageovereenkomst behoren tot de kring van relaties (waaronder in het bijzonder
leveranciers en afnemers) van Stageverlener. Tot de kring van relaties behoren in elk geval alle
cliënten/klanten van Stageverlener binnen één jaar voor het einde van de stageovereenkomst een offerte
heeft uitgebracht.

2. Het voorgaande lid is van toepassing,  tenzij Stageverlener voorafgaande en schriftelijke toestemming
heeft verleend aan Stagiair. Aan deze toestemming kan Stageverlener voorwaarden verbinden.

3. Onder Stageverlener in dit artikel wordt tevens verstaan alle aan Stageverlener gelieerde ondernemingen.

Artikel 6 Verzekeringen

1. Stageverlener aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en/of schade welke Stagiair mocht lijden
tijdens of in verband met de uitvoering van de stagewerkzaamheden,  althans zijn aanwezigheid bij
Stageverlener tijdens de stageperiode,  tenzij dit letsel of deze schade het gevolg is van opzet of grove
schuld van Stageverlener of diens personeel.

Artikel 7 Reglementen

1. Stagiair verplicht zich in het belang van orde,  veiligheid en gezondheid de door Stageverlener gegeven
gedragsregels,  veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen,  zoals deze op het personeel van Stageverlener
van toepassing zijn,  in acht te nemen. Stagiair verklaart de volgende reglementen bij ondertekening van
deze stageovereenkomst te hebben ontvangen:

Artikel 8 Boetebeding

1. Bij overtreding of niet-nakoming door Stagiair van één of meer van de in de artikelen 4en 7 genoemde
verplichtingen,  zal deze ten gunste van Stageverlener voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare
boete van EUR  verbeuren,  alsmede een aanvullende boete van EUR  voor elke dag dat de overtreding na
mededeling van de ontdekking daarvan door Stageverlener voortduurt,  een gedeelte van een dag
daaronder begrepen. Deze boete laat onverminderd het recht van Stageverlener om nakoming van
voornoemde verplichtingen te vorderen,  alsmede de volledige schade op Stagiair te verhalen indien deze
groter mocht zijn.

Artikel 9 Problemen of conflicten

1. Bij problemen of conflicten tijdens de stage richt Stagiair zich in de eerste instantie tot de door
Stageverlener aangewezen stagebegeleider. Indien Stagiair en de stagebegeleider niet tot een oplossing
komen,  wordt het probleem of conflict voorgelegd aan de door Opleidingsinstituut aangewezen
stagebegeleider.

Artikel 10 Einde stage

1. De stage eindigt:
a. op de in artikel 1.1 genoemde datum;
b. indien Partijen zulks met elkaar overeenkomen;
c. zodra Stagiair niet meer als student staat ingeschreven bij Opleidingsinstituut;
d. .

2. Stageverlener is gerechtigd,  na Stagiair en Opleidingsinstituut te hebben gehoord,  de stageovereenkomst
met onmiddellijke ingang te beëindigen,  indien:

a. Stagiair naar het oordeel van Stageverlener de voorschriften en/of aanwijzingen van Stageverlener
niet opvolgt;

b. Stagiair zijn geheimhoudingsplicht ex artikel 4 van deze overeenkomst of enig andere verplichting
uit hoofde van deze overeenkomst naar het oordeel van Stageverlener niet nakomt;

c. Stagiair zich anderszins zodanig gedraagt dat van Stageverlener niet in redelijkheid kan worden
gevergd de stage te laten voortduren;

d. Stageverlener om haar moverende redenen in redelijkheid niet in staat is te achten om Stagiair nog
langer een stageplaats aan te bieden.



3. Stageverlener stelt Stagiair en Opleidingsinstituut onverwijld op de hoogte van enige beslissing als bedoeld
in artikel 10.2.

Artikel 11 Geen arbeidsovereenkomst

1. Partijen beogen met het aangaan van de onderhavige stageovereenkomst Stagiair in de gelegenheid te
stellen om in het bedrijf van Stageverlener zijn kennis en vaardigheden uit te breiden en werkervaring op
te doen. Partijen beogen met het sluiten van deze stageovereenkomst uitdrukkelijk géén
arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek tot stand te brengen.

Artikel 12 Slotbepalingen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Deze overeenkomst bevat alle verplichtingen van Partijen jegens elkaar en treedt in de plaats van alle

voorafgaande onderhandelingen,  toezeggingen en correspondentie. Elke wijziging van enige bepaling in
deze overeenkomst is slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.

Ondertekening:

Aldus overeengekomen en ondertekend:

Stageverlener Stagiair


