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Deze voorbeeld stage overeenkomst is met veel 

zorgvuldigheid samengesteld door LTO 

Nederland.  Desondanks kan LTO Nederland 

niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, 

van welke aard ook, ontstaan door het gebruik 

van dit model.  
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Inleiding 
 
Stagiairs zijn leerlingen die werken (stage lopen) op uw bedrijf als onderdeel van hun opleiding. Het werken 
in de praktijk is dan onderdeel van hun opleiding, om zo ervaring op te doen met het werken op een 
agrarisch bedrijf.  
 
Voor stagiairs gelden soms dezelfde regels als voor uw gewone werknemers (bijvoorbeeld bij 
arbeidsomstandigheden). Soms gelden andere regels (bijvoorbeeld bij beloning en sociale zekerheid). 
Stagiairs hebben daarnaast een stage overeenkomst in plaats van een arbeidsovereenkomst. Op de 
volgende pagina vindt u een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst.  
 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via  
T 088 – 888 66 88.  
 
Kijk ook in de kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met stagiaires.   

http://agriconnect.nl/thema/stagiaires
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Stage overeenkomst 
 
Ondergetekenden 
 
Naam bedrijf:    ………………………………………………………………………………………………. 
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: ………………………………………………………………………………………………. 
Adres:     ………………………………………………………………………………………………. 
Postcode en vestigingsplaats:  ………………………………………………………………………………………………. 
Hierna te noemen ‘ondernemer’, 
 
Naam:     ………………………………………………………………………………………………. 
Adres:     ………………………………………………………………………………………………. 
Postcode en woonplaats:  ………………………………………………………………………………………………. 
Geboortedatum:   ………………………………………………………………………………………………. 
Burgerservicenummer (BSN):  ………………………………………………………………………………………………. 
Hierna te noemen stagiair, 
 
verklaren hierbij een overeenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden.  
 
 
1. Stagiair is met ingang van __________ beschikbaar voor het verrichten van werkzaamheden in het 

kader van de opleiding/ studie ___________________________.  
2. De stage overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt op __________.  
3. De arbeidsduur bedraagt ______ uur per week. De stagiair werkt op de dagen______________ van 

___ uur tot ___ uur.  
4. Met de stagiair is een stagevergoeding afgesproken van € ____ bruto per dag/week/maand.  
5. De stagiair is verplicht alle werkzaamheden welke haar door of namens de ondernemer redelijkerwijs 

worden opgedragen naar beste vermogen en volgens de gegeven aanwijzingen te verrichten.  
6. Ingeval van arbeidsongeschiktheid is de stagiair verplicht de ondernemer daarvan zo spoedig mogelijk 

in kennis te stellen, tenzij de ondernemer andere instructies heeft verstrekt. 
7. De stagiair is bekend met het bedrijfsreglement van het bedrijf en verklaard deze te zullen handhaven.  
8. De stagiair stelt de ondernemer voor aanvang van het dienstverband in het bezit van een afschrift van 

een geldig identiteitsbewijs in de zin van de Wet op de Identificatieplicht, onder gelijktijdige vertoning 
van het originele document. Stagiair verplicht zich te allen tijde een geldig identiteitsbewijs op het werk 
te kunnen tonen. Stagiair is verplicht om mutaties (adreswijzigingen en dergelijke) per omgaande aan 
de ondernemer te melden. 

9. De stagiair is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hij bij de uitoefening van zijn functie met 
betrekking tot de zaken en belangen van de ‘werkgever’ te weten komt. 

10. Bedrijfsmiddelen, door de ondernemer ter beschikking gesteld aan de stagiair ter uitoefening van zijn 
functie blijven in eigendom toebehoren aan de ondernemer en dienen op eerste vordering van de 
werkgever, doch uiterlijk bij einde van deze overeenkomst, door de stagiair te worden ingeleverd. 
 
 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt op __________  
te ________________ 
 
 
 
 
 
________________________________   ________________________________  
Handtekening ondernemer    Handtekening stagiair 


