Beëindigingsovereenkomst Startersbeurs

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

De gemeente ……………….., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………., hierna te noemen:
Opdrachtgever
En:
Het Leerbedrijf
Naam
Adres
Postcode en plaats
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
KVK nummer

: <naam leerbedrijf>
: <adres leerbedrijf>
: <postcode en plaats lb>
: <postadres lb>
: <postcode en plaats lb>
: <telefoonnummer lb>
: <kvk nummer lb>

Vertegenwoordigd door
Voor en achternaam
Geslacht
Functie
E-mailadres

: <tekenbevoegd kvk>
: <geslacht volgens kvk>
: <functie>
: <emailadres lb>

Hierna te noemen: Opdrachtnemer
En:
De Starter
Naam
Adres
Postcode en plaats
BSN nummer
Telefoon
E-mailadres

: <naam Starter>
: <adres Starter>
: <postcode en plaats st>
: <bsn starter>
: <telefoon st>
: <email st>

Hierna te noemen: Starter
Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
1.

Aanleiding
1.1 De starter werkt op basis van een leerwerkovereenkomst als bij het leerbedrijf. Starter krijgt daarvoor een
vergoeding van € 500 netto per maand;
1.2 Het leerbedrijf en starter nemen het initiatief om de leerwerkovereenkomst te beëindigen;
1.3 Kies één van de volgende mogelijkheden:
O

de leerwerkovereenkomst met de starter wordt beëindigd om bedrijfseconomische redenen.

O

de leerwerkovereenkomst met de starter wordt beëindigd omdat er een niet op te lossen verschil van
mening is. Leerbedrijf en starter zijn het niet met elkaar eens over de manier waarop de starter of het
leerbedrijf de leerwerkovereenkomst vorm geeft.

O

de leerwerkovereenkomst met de starter wordt beëindigd omdat de starter langdurig ziek is of om
overige reden gedurende een dusdanig langere tijd afwezig is dat het behalen van de leerdoelen
zoals gesteld in de Leerwerkovereenkomst naar het oordeel van de starter of het leerbedrijf niet
langer realistisch blijken.

O

De Starter heeft bij het leerbedrijf of elders een arbeidscontract aanvaard.

O

Het leerbedrijf wil de leerwerkovereenkomst met de starter beëindigen, omdat ………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

1.4 De starter heeft in eerste instantie aangegeven dat hij de leerwerkovereenkomst wil voortzetten. Beide
partijen hebben daarover verschillende keren overlegd. Het resultaat daarvan is dat werkgever en starter
allebei geen mogelijkheden zien om de leerwerkovereenkomst voort te zetten. Beide partijen hebben
daarom afgesproken om de leerwerkovereenkomst te beëindigen. De afspraken die zij daarbij maken zijn
vastgelegd in deze overeenkomst.

	
  
	
  

Beëindigingsovereenkomst Startersbeurs

2.

Afspraken

2.1

De leerwerkovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden op <datum>

2.1.1

2.1.2
2.1.3

Het leerbedrijf betaalt de starter zijn vergoeding door tot de datum waarop de leerwerkovereenkomst
is beëindigd. Ook bouwt de starter tot dat moment het opleidingsbudget op, dat aan een
opleidingsinstituut wordt betaald op aandragen van een factuur van dit opleidingsinstituut. Het bedrag
dat maximaal wordt vergoed aan het opleidingsinstituut bedraagt <opleidingsbudget>. De factuur van
het opleidingsinstituut kan tot uiterlijk <3 maanden na beëindigingsdatum> aan het leerbedrijf ter
betaling worden aangeboden;
De bijdrage van de Startersbeurs aan het leerbedrijf gaat over de periode <startdatum> tot <datum
beëindiging> en bedraagt <eindbedrag Startersbeurs>. Aan het leerbedrijf is reeds een voorschot
verstrekt van in totaal <ontvangen voorschot(ten)>.
Omdat er sprake is van een dienstverleningsovereenkomst tussen het leerbedrijf en de gemeente
dient het leerbedrijf een factuur te sturen aan de gemeente voor het bedrag van <eindbedrag
startersbeurs> plus eventueel 21% BTW indien het leerbedrijf BTW plichtig is. U kunt deze factuur
e-mailen aan …………..@startersbeurs.nu of per post versturen naar Sartersbeurs.nu, Postbus 766,
5000 AT Tilburg. Bijlage 1 bij deze overeenkomst bevat de berekening van de Startersbeurs en
bijlage 2 bij deze overeenkomst betreft een voorbeeldfactuur.

3.

Ondertekening
Door ondertekening van deze beëindigingsovereenkomst verklaren Opdrachtnemer, Opdrachtgever en Starter
zich met de inhoud daarvan volledig akkoord.

4.

Slotbepalingen
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar
aanleiding van deze Leerwerkovereenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘sHertogenbosch.

Aldus overeengekomen te ………….. op …………..
Dit document is digitaal aangemaakt en wordt digitaal ondertekend.
Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Starter

…………………………….

……………………………..

Digitaal ondertekend op:

………………………….

Bijlage 1: Berekening bedrag Startersbeurs over werkervaringsperiode
Bijlage 2: Voorbeeldfactuur zoals u deze kunt opstellen

	
  
	
  

