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Arbeidsovereenkomst voor studenten 

 

 

Tussen: 

 

de heer/mevrouw ........................................................................................................................................  

wonende  ....................................................................................................................................................  

werkgever 

 

en  

 

de heer/mevrouw. ........................................................................................................................... student 

wonende  ....................................................................................................................................................  

 

wordt het volgende overeengekomen : 

 

Art. 1.- De werkgever werft de student aan in de hoedanigheid van .........................……………….. 

voor de uitvoering van de volgende werkzaamheden: .........................................…………………… 

.........................................................................................................................………………….. 

 

Art. 2.- De prestaties worden geleverd in de officina gelegen te .................................................... 

met stamnummer ............ 

 

Art. 3.- De begindatum van de overeenkomst wordt vastgesteld op ..............., en eindigt op 

......................... 

 

De huidige arbeidsovereenkomst neemt automatisch een einde op de voorziene datum, zonder dat de 

werkgever dit schriftelijk moet doen. 

 

Niettemin, kan elke partij een einde stellen aan de huidige arbeidsovereenkomst, voor de einddatum, 

op voorwaarde dat de opzegtermijn voorzien in de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten 1 wordt nageleefd. De opzegtermijn neemt een aanvang de maandag volgend 

op het ontslag. 

 

 

                                                      

1 Wet gewijzigd door de wet van  26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en 

bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen 
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Art. 4.-  

 De student wordt aangeworven in een voltijds werkrooster. (maximum 38u/week) 

 De student wordt aangeworven in een deeltijds werkrooster, de arbeidsuren worden vastgesteld 

op  ……u/week. 

    

 voormiddag  namiddag 

maandag : van  .......................... tot  ..............................en van  ....................... tot.....................................  

dinsdag: van  ............................. tot  ..............................en van  ....................... tot.....................................  

woensdag: van  ......................... tot  ..............................en van  ....................... tot.....................................  

donderdag: van .......................... tot  ..............................en van  ....................... tot.....................................  

vrijdag: van  ............................... tot  ..............................en van  ....................... tot.....................................  

zaterdag: van  ............................ tot  ..............................en van  ....................... tot.....................................  

 

Er is een rusttijd voorzien met een duur van ……….. om ……….u. 

 

 

De wekelijkse arbeidsduur moet minstens 1/3 bedragen van de arbeidsduur van een voltijdse 

werknemer van dezelfde functie in de onderneming of, bij afwezigheid hiervan, deze die van toepassing 

is in dezelfde sector.  Elke arbeidsperiode moet op zijn minst 3 uur bedragen. 

 

De geleverde prestaties die meer bedragen dan deze die vastgelegd zijn in de arbeidsovereenkomst, 

geven recht op de betaling van een salaristoeslag van minstens 50%. 

 

Deze salaristoeslag verhoogt naar 100% wanneer deze bijkomende prestaties verricht zijn op een 

zondag of op een feestdag. 

 

Art. 5.- De wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemer is van 

toepassing op de huidige overeenkomst. 

 

Art. 6.- Het loon wordt vastgesteld overeenkomstig de minimumbarema's van het paritair comité nr. 

313, en bedraagt ................ EURO bruto per maand. 

 

Art. 7.- Het loon zal uitbetaald worden op het einde van de maand waarop de prestaties betrekking 

hebben 

Het loon wordt op volgende wijze  uitbetaald: 

 hand tot hand2,  

                                                      

2 Vanaf 1 oktober 2016 zal het loon in geld dat verschuldigd is aan de werknemer niet meer van hand 

tot hand kunnen worden betaald. 
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 postmandaat,  

 storting op post of bankrekeningnr .................................... 

 

Art. 8. –  De proeftijd bedraagt  bedraagt 3 dagen, gedurende welke beide partijen de overeenkomst 

kunnen beëindigen zonder opzegging, noch vergoeding. 

 

Art. 9. – Bij ongeval worden de eerste zorgen toegediend door de apotheker-titularis of de adjunct-

apotheker aanwezig in de apotheek. 

 

Art. 10. – In geval van nood staat een verbandkist ter beschikking van het personeel (plaats) 

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

 

Art. 11. – In geval van ziekte of ongeval, moet de student zijn werkgever onmiddellijk verwittigen, per 

telefoon indien mogelijk, volgens de regels voorzien in het arbeidsregelment. Binnen de 48 uur die 

volgen op de eerste dag werkonbekwaamheid, zal de student een medisch getuigschrift afleveren of 

versturen aan de werkgever. 

 

Art. 12. – De volgende diensten zijn gevestigd op onderstaande adressen 

Intern of externe bedrijfsgeneeskundige dienst: .......................................................................... 

Inspectie sociale wetgeving: ................................................................................... 

 

Art. 13. – De student verklaart het arbeidsreglement dat van toepassing is in de onderneming te hebben 

ontvangen. 

 

Art. 14. – De in dit contract niet bepaalde modaliteiten worden geregeld overeenkomstig de wetgeving 

op de arbeidsovereenkomsten. 

 

Art 15. – De student verklaart een afschrift van deze overeenkomst ontvangen te hebben. 

 

In tweevoud opgemaakt (een kopie is bestemd voor de Sociale Inspectie. Deze wordt binnen de 7 dagen 

op de hoogte gebracht. Tenzij de student het voorwerp uitmaakt van een Dimona-aangifte)  

 

te ................ op ...................... 

 

Handtekening werknemer   Handtekening werkgever. 

Gelezen en goedgekeurd   Gelezen en goedgekeurd3 

                                                      

3 De woorden “gelezen en goedgekeurd” moeten eigenhandig geschreven worden. 


