Stageovereenkomst
De ondergetekenden,
1. Organisatie, gevestigd en kantoorhoudende te Plaats, aan de Straat 1, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door A. Persoon (hierna: “Werkgever”),

en
2. ["Naam stagiair"] geboren op ["Geboortedatum stagiair"] te ["Geboorteplaats stagiair"] en thans
wonende aan de ["Adres stagiair"] te ["Woonplaats stagiair"], (hierna: “Stagiair”)

verklaren hierbij dat zij een stageovereenkomst aangaan onder de volgende voorwaarden:
Artikel 1. Aard en duur van de stageovereenkomst
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1.1. De stageperiode vangt aan op 01-01-2050 voor 24 uur per week en eindigt op 01-06-2050.
1.2. Tussen werkgever en stagiair is geen proeftijd overeengekomen.

1.3. Stagiair vervult de functie van Stagiair Voorbeeldfunctie. De werkzaamheden worden in beginsel
uitgevoerd aan Straat 1 te Plaats.

1.4. Werkgever wijst een stagebegeleider aan die belast is met de zorg voor de begeleiding van stagiair. De
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werkzaamheden worden in overleg met de stagebegeleider vastgesteld. Het stageprogramma kan
tussentijds wijzigen na overleg.

1.5. Stagiair verricht werkzaamheden in het kader van het opdoen van kennis- en praktijkervaring. Deze
overeenkomst is derhalve geen arbeidsovereenkomst.
Artikel 2. Cao en reglement

2.1. Op de stageovereenkomst is geen cao van toepassing.

2.2. Op deze stageovereenkomst zijn de volgende reglementen van toepassing:

O

Reglement omtrent internetgebruik

2.3. Bij aanvangst van de stageperiode ontvangt stagiair een exemplaar van de in dit artikel genoemde
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reglementen.

Artikel 3. Stagevergoeding

3.1. Stagiair ontvangt maandelijks een bruto stagevergoeding van € 250,00 per maand.
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3.2. Stagiair ontvangt maandelijks een overzicht van het aantal gewerkte uren, de uitbetaalde
stagevergoeding en de inhoudingen daarop. Dit overzicht wordt maandelijks elektronisch verstrekt.

Werkgever draagt er zorg voor dat de dit overzicht eenvoudig op te slaan is voor latere kennisname.

Artikel 4. Vakantie

4.1. Stagiair heeft gedurende de stageovereenkomst recht op 5 vakantiedagen.
Artikel 5. Ziekte
5.1. Ingeval van ziekte meldt stagiair dit bij werkgever op de eerste ziektedag voor 08:30 uur. Wanneer
stagiair zijn werkzaamheden weer kan hervatten meldt hij dit z.s.m. aan werkgever.
5.2. De in artikel 3.1 genoemde stagevergoeding wordt vanaf de eerste dag van ziekte doorbetaald.
5.3. Gedurende het ziekteverzuim wordt 70% van de stagevergoeding doorbetaald.
Artikel 6. Intellectueel eigendom
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