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DEEL A van de Stageovereenkomst  

 

Projectspecifieke informatie behorend bij de Stageovereenkomst  

tussen Bedrijf, Student en TU/e 
 

De Ondergetekenden:  

 

1. …………………………………………………… gevestigd in ………….. (plaatsnaam),………………. (bezoekadres),  hierna 

te noemen ‘het Bedrijf’, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door …………………(naam), in de functie 

van ……………… (functie); 
en 

 

2. …………………………………………………………………….., ingeschreven als student aan de Technische Universiteit 

Eindhoven (TU/e) voor het masterprogramma van de faculteit ………… (faculteit vermelden)………., hierna te 

noemen ‘de Student’; 

en 

 

3. Technische Universiteit Eindhoven, een universiteit naar Nederlands recht gevestigd in Eindhoven aan 

Den Dolech 2, hierna te noemen “TU/e”, hierbij wettelijk vertegenwoordigd door het College van Bestuur, 

uit naam waarvan ………. (naam  Directeur Bedrijfsvoering van  faculteit) , handelend in de functie van 

Directeur Bedrijfsvoering van de faculteit ………. 

 

Partijen worden hierna individueel genoemd “Partij” en gezamenlijk “Partijen”.  

 

Overwegende dat 

 

 het doel van het Stageproject is de Student ervaring te verschaffen in de praktische toepassing van 

theoretische kennis die hij/zij heeft opgedaan en nieuwe vaardigheden en kennis op te doen, het doel 

van de Stageovereenkomst is op adequate wijze richting te geven aan de uitvoering van het 

Stageproject door de Student,.  

 Het Stageproject gebaseerd is op een door het Bedrijf geformuleerde vraag; 

 Bij het aangaan van deze Stageovereenkomst betreffende de uitvoering van het Stageproject, de 

Student en het Bedrijf de algemene uitgangspunten aanvaarden zoals geformuleerd door TU/e en/of 

de faculteit …(faculteit vermelden)……; 

 

Verklaren overeen te zijn gekomen als volgt  

 

Project specifieke informatie 
 

De Stageovereenkomst bestaat uit 3 delen:  

Deel A – Project specifieke informatie 

Deel B – Stagevoorwaarden behorend bij de Stageovereenkomst 

Deel C – het Projectplan 

 

De woorden in hoofdletters verwijzen naar de definities genoemd in Deel B van de Stageovereenkomst.  

 

A.1.  Partijen bij de Stageovereenkomst:  

…………………………………………………… (naam bedrijf) 
……………………………………………………. (naam student)  
Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit ……………………………….. (naam faculteit) 
 

A.2  Leden Coördinatieteam 

Bedrijfscoördinator: ………………………………  

TU/e Mentor: ………………………………………… 
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A.3. Naam van het project: …………………………………………………………………………… 

 

A.4. Start Stageproject binnen Bedrijf: ……………………………………………………………… 

 

A.5. Duur Stageproject binnen Bedrijf: …………………………… met uitzondering van vrije dagen bij het Bedrijf.  

 

A.6.  De Student ontvangt een stagevergoeding van het Bedrijf. Deze vergoeding bedraagt € …………. Bruto 

per dag/ week / maand. 

 

A.7. De Student heeft recht op …………. vrije dagen per maand.  

 

A.8. Projectplan: Zie Deel C.  

 

A.9. Overige afspraken1:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

A.10.  De Stageovereenkomst bestaat uit 3 delen, welke onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:  

 Deel A:  De projectspecifieke informatie 

 Deel B:  Stagevoorwaarden behorend bij de Stageovereenkomst tussen Bedrijf, 

Student en TU/e  

 Deel C:  Het Projectplan  

 Bij enige tegenstrijdigheid tussen een bepaling uit Deel A en een bepaling uit Deel B en Deel C 

prevaleert het bepaalde uit Deel A, voorzover hiervan schriftelijk in Deel A is afgeweken. 

 

Aldus in drievoud ondertekend,  

 

Naam Bedrijf      Naam Student 
 

 

 

Naam: ………………….. 

Functie: ………………… 

Datum: …………………..    Datum: ………………….. 

 

 

 

 

Technische Universiteit Eindhoven 

Namens het College van Bestuur  

 

 

 

Naam Directeur Bedrijfsvoering 

Directeur bedrijfsvoering Faculteit ……………….. 

Datum: ………………….. 

                                                 
1 Denk hierbij aan afspraken inzake reiskosten, het in leen verkrijgen van een labtop etc…. of andere afspraken die Partijen 

zijn overeengekomen en die afwijken van Deel B,de Stagevoorwaarden behorende bij de Stageovereenkomst. 
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DEEL C van de Stageovereenkomst 

 

Projectplan 
 

Hier invoegen het Projectplan: 
 
Partijen komen overeen dat de Examencommissie van de faculteit formele goedkeuring moet geven aan het 
Projectplan alvorens het Stageproject van start kan gaan. 
Het Projectplan zal uiterlijk 6 (zes) weken na het begin van het Stageproject door Partijen zijn opgesteld, 
tenzij anders overeengekomen.  
Het Projectplan maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de Stageovereenkomst. 


