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Hierna de stagiair genoemd, wordt overeengekomen wat volgt: 
Artikel 1
De stagiair wordt aangeworven in de hoedanigheid van stagiair vanaf 
inbegrepen.
Artikel 2
Onderhavige overeenkomst bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten  van de stage uitgevoerd door de stagiair in de onderneming. De inleving van de stagiair in de onderneming heeft tot doel hem beroepskennis en vaardigheden bij te brengen door het verrichten van arbeidsprestaties. 
Onderhavige overeenkomst is niet onderworpen aan de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
Artikel 3
Het stageprogramma is als volgt opgesteld:  
- aard en doelstellingen van de stage:
- taken uit te voeren door de stagiair :
- stageverantwoordelijke die de stagiair begeleidt en zijn leerproces en/of zijn inschakeling in de onderneming vergemakkelijkt :
Artikel 4
De plaats waar de stage zal uitgevoerd worden is gelegen te : 
De partijen erkennen en aanvaarden dat de stageplaats geen essentieel bestanddeel is van huidige overeenkomst met als gevolg dat ze eenzijdig kan gewijzigd worden door de onderneming in functie van de noodwendigheden van de onderneming. 
Artikel 5
De stagiair zal
 uur per week aanwezig zijn in de onderneming en zijn uurrooster is als volgt1 :
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Artikel 6
De onderneming betaalt aan de stagiair een vergoeding van 
Indien de vergoeding niet kan vastgesteld worden op het ogenblik van het sluiten van onderhavige overeenkomst dan wordt de berekeningswijze en  - basis ervan als volgt vastgesteld :
Alle andere vergoedingen, buiten de hierboven vermelde vergoeding of de vergoedingen opgelegd door de wet, een koninklijk besluit of een collectieve arbeidsovereenkomst, zijn louter vrijgevigheden. Zij kunnen te allen tijde worden toegekend of ingetrokken om redenen waarover de werkgever eigenmachtig beslist en waarvoor hij geen verantwoording verschuldigd is aan de stagiair. Met betrekking tot die vergoedingen zal de stagiair zich nooit kunnen beroepen op een veralgemeend gebruik noch wat dat betreft enig recht kunnen laten gelden.
Artikel 7 
De onderneming verbindt zich ertoe: 
-de stagiair taken te laten verrichten die vergelijkbaar zijn met de taken uitgevoerd in het betrokken beroep en de stage niet te beperken tot het uitvoeren van uitsluitend ondergeschikte taken;
-de stagiair de nodige middelen te verschaffen voor een goede uitvoering van de hem opgelegde taken.
-de stagiair te verzekeren tegen ongevallen die zich zouden kunnen voordoen tijdens de stage of op de weg van en naar de onderneming.
 
Artikel 8 
De stagiair moet zich schikken naar de stage-uurregeling en naar de gegeven instructies en moet de wil laten zien dat hij zijn beroepskennis en -vaardigheden wil uitbreiden.
 
Ingeval van afwezigheid verbindt de stagiair zich ertoe de onderneming onmiddellijk te verwittigen . Geen enkele vergoeding zal verschuldigd zijn voor de afwezigheidsdagen, gerechtvaardigd of niet.
 
Indien de stagiair sociale prestaties geniet dan verbindt hij zich ertoe om de betrokken overheden in te lichten van het bestaan van de huidige overeenkomst.
Artikel 9 
De onderhavige overeenkomst neemt een einde op het einde van de overeengekomen periode, zonder opzegging noch vergoeding.  
In volgende gevallen eindigt zij voortijdig en zonder enige schadeloosstelling: 
- in geval van beëindiging met wederzijdse toestemming; 
- voor een zware fout in hoofde van één van de partijen;
- ingeval van overlijden van één van de partijen;
- in geval van overmacht in hoofde van één van de partijen.
- mits betekening van een opzegging van
kalenderdagen die een aanvang neemt de dag volgend op de dag
waarop de betekening van de opzeg uitwerking heeft of mits betaling van een vergoeding die daarmee overeenstemt.
1 Indien deeltijdse uurrooster moeten de afwijkingen telkens worden bijgehouden in een controledocument. Dit document moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten.
Artikel 10
De stagiair stemt voor de betaling van zijn vergoeding en elk ander bedrag van gelijk welke aard, dat hem toekomt, uitdrukkelijk in met betaling: 
van hand tot hand
per circulaire cheque
per postassignatie 
voor betaling op een rekening: vul hiernaast het rekeningnummer in 
IBAN: 
BIC: 
De eventuele kosten mogen niet afgetrokken worden van de bedragen die het voorwerp van betaling uitmaken.
Artikel 11 
De stagiair verklaart een exemplaar van de onderhavige overeenkomst te hebben ontvangen evenals een kopie van het arbeidsreglement dat van toepassing is in de onderneming en verklaart akkoord te gaan met de bepalingen en voorwaarden van dit arbeidsreglement. 
Artikel 12 
Daarenboven wordt het volgende overeengekomen :
Opgemaakt in tweevoud,
Naam en handtekening van de 
vertegenwoordigers van de stagiair
(voorafgegaan door de eigenhandig geschreven
vermelding "Gelezen en goedgekeurd")
Handtekening van de werkgever, 
 
(voorafgegaan door de eigenhandig geschreven
vermelding "Gelezen en goedgekeurd")
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