
   

- OVEREENKOMST - 
Stagiair 

 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
<naam contractant1>gevestigd te <vestigingsplaats contractant1>, hierna te noemen “Stagegever”,  
 
en 
 
<naam contractant2>geboren te <geboorteplaats contractant2>op <geboortedatum contractant2>wonende 
aan de <adres contractant2>te <woonplaats contractant2>, hierna te noemen “Stagiair(e)”, 
 
IN AANMERKING NEMNDE DAT: 
 

 dat stagiair(e) bij stagegever stage wenst te lopen  

 ……………….<omschrijving bijv. bijzonderheden, omstandigheden, werkzaamheden, etc>; 

 dat partijen de afspraken, die dienaangaande worden gemaakt, in onderstaand schriftelijk 
wensen vast te leggen. 

 
 
ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
 
 
Artikel 1 Stage 
 
1. Stagegever laat stagiair(e) met ingang van <ingangsdatum contract>voor de bepaalde tijd van 

<duur arbeidsovereenkomst>stage lopen in zijn onderneming. 
2. De werkzaamheden van de stagiair(e) zullen bestaan uit: 

<omschrijving werkzaamheden>. 
3. Onderhavige overeenkomst zal enkel door verloop van de bepaalde tijd van rechtswege 

eindigen, derhalve zonder dat nadere opzegging is vereist. 
 
 
Artikel 2 Inzet Stagiair 
 
1. Stagiair(e) zal zijn/haar werkzaamheden naar beste kunnen en met inzet van zijn/haar 

volledige arbeidskracht verrichten en aanwijzingen van stagegever of van door hem aan te 
wijzen personen dienaangaande opvolgen. 

2. Stagiair(e) is verplicht de bij stagegever geldende regels in acht te nemen. 
 
 
Artikel 3 Tijdsindeling, rooster 
 

Stagegever en stagiair(e) spreken onderling af, met een minimale interval tussen deze 
afspraken van <periode>, gedurende hoeveel uur per week de stagiair(e) werkzaamheden voor 
de stagegever zal verrichten. De indeling van deze uren worden door de stagegever 
ruimschoots van tevoren aan de stagiair(e) bekend gemaakt. 

 
 



   

Artikel 4 Beloning 
 

De beloning van de stagiair(e) bedraagt € <uursalaris> bruto per uur. 
 
 
Artikel 5 Geheimhouding 
 

Stagiair(e) erkent, dat hem/haar door stagegever geheimhouding is opgelegd van alle 
bijzonderheden, stagegevers zaak betreffende of daarmee verband houdende. Het is 
stagiair(e) verboden, hetzij gedurende de arbeidsovereenkomst hetzij na beëindiging daarvan, 
op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm of voege ook, enige 
mededeling te doen van of aangaande enige bijzonderheden van de stagegevers zaak 
desbetreffende of daarmee verband houdende. 

 
 
Artikel 6 Beëindiging 
 
1. Partijen hebben het recht onderhavige overeenkomst tussentijds op te zeggen. De opzegging 

kan slechts schriftelijk plaatsvinden, met inachtneming van een opzegtermijn van <aantal 
maanden opzegtermijn>. 

2. Tevens kan onderhavige overeenkomst worden beëindigd middels een daartoe strekkende 
overeenkomst tussen stagegever en stagiair(e). 

 
 
Artikel 7 Begeleiding 
 
1. Stagegever zal zorgdragen voor de begeleiding van stagiair(e). 
2. Tevens zal door stagegever een interne opleiding worden verzorgd. 
 
 
Artikel 8 Redelijkheid & Billijkheid 
 

Benevens bovenstaande bepalingen zal deze overeenkomst worden uitgevoerd met 
inachtneming van de regels der redelijkheid en billijkheid. 

 
 
Aldus in drievoud getekend, te <plaats van tekening>op <datum van tekening>. 
 
 
 
Stagegever Stagiair(e) 
 
 
 
 
_______________ _________________ 
De heer/Mevrouw ………. De heer/Mevrouw ………… 
Namens deze 


