PARTIJEN, DE ONDERGETEKENDEN:
[naam stagegever]
en
[naam stagiair(e)]
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1 - Aanvang en duur
De stageovereenkomst vangt aan op [startdatum] en eindigt op [einddatum].
Artikel 2 - Locatie
Stagiair(e) verricht stagewerkzaamheden in [Plaatsnaam].
Artikel 3 - Verantwoordelijkheden
Stagiair(e) zal zijn/haar werkzaamheden naar beste kunnen en met inzet van zijn volledige
arbeidskracht verrichten en aanwijzingen van stagegever of van door hem aan te wijzen personen
dienaangaande opvolgen.
Stagiair(e) is verplicht de bij stagegever geldende regels in acht te nemen.
Stagiair(e) is verantwoordelijk voor het aanleveren van de stageovereenkomst aan stagegever, welke
vanuit het opleidingsinstituut wordt gehanteerd.
Artikel 4 - Begeleiding
Stagegever zal zorg dragen voor de begeleiding van stagiair(e).
Voor je werkzaamheden ten behoeve van [naam bedrijf] zal [naam begeleider] je stagebegeleid(st)er
zijn.
Artikel 5 - Werktijden
De officiële openingstijden voor [naam bedrijf] zijn van [tijden]. De reguliere werktijden zijn van [dag]
t/m dag] van [tijdstip] uur tot [tijdstip] uur met dagelijks een pauze van [aantal] minuten. Jouw
werkweek bedraagt [aantal] uur per week.
Artikel 6 - Stagevergoeding
De stagevergoeding bedraagt EURO [bedrag] bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek.
De stagevergoeding wordt uitbetaald rond de [dag] van de maand.

Artikel 7 - Reiskostenvergoeding
Stagiair(e) komt in aanmerking voor een reiskostenvergoeding indien hij/zij
niet in het bezit is van een Ov-studentenkaart. De maximale
reiskostenvergoeding is € [bedrag] netto per maand op basis van een
40-urige werkweek.
Artikel 8 - Ziekte
Mocht stagiair(e) gedurende de stageperiode ziek worden, dan dient hij/zij dit op de werkdag voor
9.00 uur telefonisch te melden bij zijn stagebegeleider. De dagen van ziekte dienen aan het eind van
de stageperiode ingehaald te worden.
Artikel 9 - Vakantiedagen
Stagiair(e) heeft geen recht op vakantiedagen vanuit stagegever. Stagegever houdt de afspraken aan
die het opleidingsinstituut stelt aan een stage. De niet gewerkte dagen dienen aan het eind van de
stageperiode ingehaald te worden.
Artikel 10 - Geheimhoudingsplicht
XX
Artikel 11 - Privacy
XX
Artikel 12 - Slotbepalingen
Op deze stageovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Partijen verklaren dat in het bovenstaande de overeengekomen rechten en verplichtingen zijn
vastgesteld. Iedere aanvulling of wijziging kan tussen partijen slechts schriftelijk worden
overeengekomen.
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op [datum] te [plaats]:
Voor akkoord:

Voor akkoord:

_________________________

_________________________

[bedrijf]
[naam]

[naam stagiair(e)]

