
 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Overeenkomst	  tot	  verlonen	  
	  
	  
	  
De	  ondergetekenden:	  
	  
1. Stichting	  Verloning,	  gevestigd	  op	  postbus	  65,	  3330	  AB	  te	  Zwijndrecht,	  hierna	  te	  noemen	  
'Verloner',	  te	  dezer	  zake	  rechtsgeldig	  vertegenwoordigd	  door	  haar	  bestuurder	  de	  heer	  M.	  Rondon;	  
	  
en	  
	  
2. [Naam	  Starter],	  wonende	  te	  [Postcode,	  plaats]	  aan	  de	  [adres],	  hierna	  te	  noemen	  “Starter”;	  
	  
Hierna	  gezamenlijk	  “Partijen”	  en	  individueel	  “Partij”,	  
	  
	  
Overwegende	  dat;	  

• In	  de	  huidige	  arbeidsmarkt	  met	  een	  hoge	  jeugdwerkloosheid,	  het	  voor	  veel	  jongeren	  lastig	  
is	  om	  werk	  te	  vinden,	  dat	  aansluit	  bij	  hun	  opleidingsniveau	  en	  -‐richting.	  

• De	  lokale	  overheid	  jongeren	  helpt	  bij	  het	  vinden	  van	  aansluiting	  op	  de	  arbeidsmarkt	  door	  
hen	  een	  “kickstart”	  te	  geven	  via	  de	  Startersbeurs.	  

• Het	  bedrijf	  waar	  werkervaring	  wordt	  opgedaan	  (beschreven	  in	  de	  leerwerkovereenkomst,	  
welke	  is	  bijgevoegd	  aan	  deze	  Overeenkomst	  tot	  verlonen)	  gebruik	  wenst	  te	  maken	  van	  de	  
services	  van	  Verloner,	  om	  Starter	  te	  verlonen.	  

• Dat	  Starter	  binnen	  een	  bedrijf	  volgens	  een	  stage-‐overeenkomst	  (leerwerkovereenkomst)	  
competenties,	  vaardigheden	  en	  werkervaring	  wil	  opdoen	  ter	  verbetering	  van	  diens	  positie	  
op	  de	  arbeidsmarkt.	  

• De	  Starter	  mee	  werkt	  in	  de	  praktijk	  van	  een	  bedrijf,	  waarbij	  de	  werkzaamheden	  additioneel	  
van	  aard	  zijn.	  	  

• Niet	  de	  waarde	  van	  deze	  activiteiten	  voor	  het	  bedrijf	  centraal	  staat,	  maar	  het	  opdoen	  van	  
arbeidsmarkt	  relevante	  kennis,	  competenties	  en	  werkervaring	  door	  de	  starter.	  

• Verloner	  met	  de	  Starter	  een	  overeenkomst	  tot	  verloning	  aangaat	  t.b.v.	  een	  	  
leerwerkovereenkomst	  ofwel	  een	  fictief	  dienstverband	  aangaat	  en	  nadrukkelijk	  geen	  
arbeidsovereenkomst	  zoals	  bedoeld	  in	  artikel	  7:610BW.	  

	  
	   	  



 

 

	  
	  
	  
Verklaren	  te	  zijn	  overeengekomen	  als	  volgt:	  
	  
Duur	  
	  1.1	   De	  Starter	  zal	  met	  ingang	  van	  [startdatum]	  in	  opdracht	  van	  bedrijf	  worden	  verloond	  door	  
Verloner	  voor	  de	  bepaalde	  tijd	  van	  6	  maanden,	  en	  tot	  [startdatum	  +	  6	  maanden]	  werkervaring	  
opdoen	  bij	  bedrijf	  genoemd	  in	  de	  leerwerkovereenkomst.	  	  
	  1.2	   De	  leerwerkovereenkomst	  maakt	  integraal	  deel	  uit	  van	  deze	  overeenkomst.	  De	  
Overeenkomst	  tot	  verlonen	  eindigt	  van	  rechtswege	  na	  6	  maanden,	  zonder	  dat	  enige	  voorafgaande,	  
opzegging	  noodzakelijk	  is.	  
	  1.3	   Dit	  laat	  onverlet	  dat	  alle	  partijen	  op	  ieder	  moment	  gedurende	  de	  looptijd	  van	  deze	  
overeenkomst	  tot	  onmiddellijke	  eenzijdige	  tussentijdse	  beëindiging	  van	  deze	  overeenkomst	  over	  
kan	  gaan,	  indien	  in	  redelijkheid	  en	  billijkheid	  van	  één	  der	  partijen	  voortzetting	  van	  de	  
overeenkomst	  niet	  kan	  worden	  verwacht.	  
	  1.4	   Verloner	  zal	  de	  Starter	  verlonen	  voor	  de	  duur	  dat	  alle	  partijen	  aan	  de	  
leerwerkovereenkomst	  willen	  meewerken.	  De	  Starter	  zal	  krachtens	  de	  voorwaarden	  gesteld	  in	  de	  
leerwerkovereenkomst	  arbeid	  verrichten	  onder	  toezicht	  en	  leiding	  van	  het	  bedrijf.	  
	  
	  2	   Aard	  van	  de	  overeenkomst	  
Partijen	  verklaren	  zich	  ervan	  bewust	  te	  zijn	  dat	  door	  het	  aangaan	  van	  deze	  overeenkomst	  tot	  
verlonen	  geen	  arbeidsovereenkomst	  in	  de	  zin	  van	  het	  burgerlijk	  Wetboek,	  dan	  wel	  
arbeidsverhouding	  in	  de	  zin	  van	  het	  Buitengewoon	  Besluit	  Arbeidsverhoudingen	  tot	  stand	  komt.	  
Partijen	  wensen	  een	  dergelijke	  verhouding	  ook	  niet	  tot	  stand	  te	  laten	  komen.	  De	  Starter	  verklaart	  
geen	  beroep	  te	  zullen	  doen	  op	  het	  bestaan	  van	  een	  dergelijke	  dienstbetrekking,	  
arbeidsovereenkomst	  of	  arbeidsverhouding	  en	  de	  (eventuele)	  gevolgen	  daarvan	  bij	  Verloner	  als	  
ook	  het	  bedrijf.	  
	  
	  3	   Honorarium	  
	  3.1	   De	  Starter	  ontvangt	  een	  honorarium	  van	  550,96	  Euro	  per	  maand.	  Na	  aftrek	  van	  
loonbelasting	  en	  zorgverzekeringswet	  (Zvw)	  ontvangt	  Starter	  maandelijks	  500	  Euro	  netto.	  Verloner	  
betaalt	  Starter	  iedere	  30	  dagen	  na	  startdatum,	  gedurende	  6	  maanden	  uit,	  mits	  de	  overeenkomst	  
voortijdig	  door	  één	  der	  partijen	  word	  beëindigd	  en/of	  de	  vereiste	  tussentijdse	  competentiemeting	  
in	  de	  3e	  maand	  van	  de	  overeenkomst	  en/of	  de	  eindevaluatie	  in	  de	  6e	  maand	  van	  de	  overeenkomst	  
door	  Starter	  en/of	  bedrijf	  niet	  is	  uitgevoerd.	  	  Uitbetaling	  geschiedt	  door	  Verloner	  op	  een	  door	  
Starter	  aan	  te	  geven	  bankrekeningnummer.	  
	  
	  4	   Ziekte	  
	  4.1	   Indien	  de	  starter	  wegens	  arbeidsongeschiktheid	  niet	  in	  staat	  is	  de	  werkzaamheden	  zoals	  
beschreven	  in	  de	  leerwerkovereenkomst	  uit	  te	  voeren,	  doet	  de	  Starter	  hiervan	  uiterlijk	  voor	  9:30	  
uur	  op	  de	  eerste	  ziektedag	  melding	  bij	  bedrijf	  en	  Verloner,	  onder	  opgave	  van	  het	  adres	  waar	  de	  
Starter	  te	  bereiken	  is.	  Wanneer	  Starter	  de	  werkzaamheden	  kan	  voorzetten,	  wordt	  zowel	  bedrijf	  als	  
Verloner	  hiervan	  op	  de	  hoogte	  gesteld	  met	  de	  ingangsdatum	  van	  de	  hervatting.	  
	  4.2	   Verloner	  is	  niet	  verplicht	  het	  honorarium	  te	  betalen	  over	  de	  periode	  gedurende	  welke	  de	  
Starter	  de	  werkzaamheden	  uit	  de	  leerwerkovereenkomst	  niet	  heeft	  kunnen	  uitvoeren	  ten	  gevolge	  
van	  arbeidsongeschiktheid.	  
	   	  



 

 

	  
	  
	  
	  
	  5	   Slotbepaling	  
	  5.1	   Als	  bijlage	  aan	  deze	  overeenkomst	  tot	  verlonen	  zijn	  de	  algemene	  voorwaarden	  van	  
Verloner	  aan	  Starter	  gehecht,	  door	  ondertekening	  van	  deze	  overeenkomst	  verklaart	  Starter	  de	  
algemene	  voorwaarden	  van	  Verloner	  te	  hebben	  gelezen,	  begrepen	  en	  te	  hebben	  geaccepteerd.	  
	  5.2	   Op	  deze	  overeenkomst	  tot	  verlonen	  is	  Nederlands	  recht	  van	  toepassing.	  
	  5.3	   Alle	  geschillen	  die	  mochten	  ontstaan	  naar	  aanleiding	  van	  deze	  overeenkomst	  tot	  verlonen	  
zullen	  worden	  voorgelegd	  aan	  de	  bevoegde	  rechter	  te	  Amsterdam.	  
	  
Aldus	  overeengekomen	  en	  digitaal	  ondertekend	  te	  [plaats]	  op	  [datum]	  
	  
Verloner	   	   	   	   	   Starter	  
	  
	  

M.Rondon	   	   	   	   	   [Naam]	  
Bestuurder	  


