
Stage-overeenkomst 
 
De ondergetekenden: 

 

1. Trimsalon ………………………... gevestigd te …………. aan de ………………………….. hierna te 

noemen stagebieder, 

en 

2. 
Naam:    …………………………………… 

Woonplaats:   …………………………………… 

Geboortedatum:  …………………………………… 

Geboorteplaats:  …………………………………… 

 hierna te noemen stagiaire, 

 
 
 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
 
1. De stagiaire zal de opleiding Hondentrimmen volgen bij de stagebieder.  

De stagiaire zal …. dagen per week stage lopen van ……… tot ……… op de dagen: 

……………………………… 

 
2. Alleen bij ziekte en andere calamiteiten van de stagebieder of de stagiaire 

kan hiervan worden afgeweken. 
 
3. De arbeid die de stagiaire zal verrichten zal in overwegende mate gericht zijn op 

het uiteindelijk verwerven en uitbreiden van de kennis en vaardigheden van de 
stagiaire. 

 
4. Met betrekking tot het personeelsbestand van de stagebieder is de stagiaire 

boventallig en zal zij niet worden ingezet in de normale productie activiteiten 
hetgeen echter niet inhoud dat er geen productieve arbeid zal worden verricht 
immers de aard van de opleiding houdt in het productmatig bezig zijn met het 
trimmen van honden in het kader van de opleiding hondentrimmen en derhalve 
zal de activiteit van de stagiaire van economische waarden kunnen zijn voor 
de stagebieder. 
 



5. Uit het geen hierbij is overeengekomen kunnen voor de stagiaire geen aanspraken 
voortvloeien daar de overeengekomen activiteiten en werkzaamheden als 
onderricht beschouwd dienen te worden, uitgezonderd de immateriële 

 vergoeding zijnde het genieten van onderricht van de stagebieder. 
 
6. Het is raadzaam dat de stagebieder een WA-bedrijfsverzekering heeft afgesloten. Dit ter 

bescherming van zijn of haar eigen bedrijf mocht er onverhoopt schade ontstaan voor of 
door de stagiaire. 

 
7. De stagiaire is gebonden aan absolute geheimhouding in de ruimste zin met 

betrekking tot alle gegevens en/of kennis en/of bedrijfsbijzonderheden en 
tarieven die op welke wijze dan ook tijdens de cursus en ook na het 
beëindigen van de cursus bekend zijn geworden in het kader van het volgen van 
de cursus hondentrimmen, overtreding van deze geheimhouding zal kunnen leiden 
tot een procedure tot schade vergoeding van eventuele economische en/of goodwill 
schade aan de stagebieder uit deze overeenkomst is nog de Ziektewet, 
noch de Ziekenfondswet, nog de Werkloosheidswet van toepassing. 

 
8. Deze overeenkomst kan op verzoek van de stagebieder (met gegronde reden) worden 

onderbroken of verkort maar zal niet van invloed zijn op de financiële afspraken die worden 
gemaakt tussen de stagebieder en de stagiaire. 

 
9. De stage periode kan worden afgesloten met een examen maar zal altijd een worden 

certificaat van deelname worden uitgereikt, tenzij de opleiding 
in een begin stadium wordt afgebroken om welke reden dan ook op het initiatief 
van de stagebieder en/of de stagiaire.  

 
10. De stagebieder zal voor haar ondersteuning en begeleiding van de stagiaire een Waardebon 

ontvangen ter Waarde van 200 euro bij 80 dagen door de Hondentrimopleiding. Indien de 
stagiaire minder dan 80 dagen stage loopt, zal dit naar ratio worden aangepast. 
 
Aldus overeengekomen te ……………..  op ………………………….. 
 
 

Stagebieder        Stagiaire  
 
 
………………………………    ……………………………… 


