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Stage overeenkomst 
 

SBB certificaat 
Zowel de skischool als Lever Reizen zijn SBB gecertificeerd. Informeer bij vragen over crebo-nummers. 

 

Diploma 
Je hebt ten minste je NSI 1+2 voldoende afgerond voordat je aan de stage begint. 

 
Begeleiding 

Lever Reizen begeleid je voor, tijdens en na de stage vanuit Nederland. De stagebegeleider van Lever 
Reizen komt ten minste één keer langs tijdens de stage. De skischool zal een begeleider aanwijzen 

tijdens je stage. Je contactpersoon bij de skischool raadpleeg je als eerste. Kom je er niet uit met deze 

persoon kan je contact opnemen met Lever Reizen. 
 

Vervoer 
Lever Reizen organiseert en betaalt je vervoer vanuit Nederland naar je stageadres in Oostenrijk en 

terug. Heb je kosten gemaakt om bij je stage adres te komen en zijn deze kosten overlegd met Lever 

Reizen dan mag je deze kosten declareren. Zie hiervoor ook “declaraties”. 
 

Accommodatie  
De skischool organiseert en betaalt de accommodatie in Oostenrijk. 

 
Eten en drinken 

De skischool organiseert en betaalt het eten op basis van volpension (ontbijt, middag- en avondeten). 

Drankjes zijn voor eigen rekening. Let op! Het kan ook zo zijn dat de skischool een bedrag betaalt zodat 
je zelf voor een ontbijt, middag- en avondeten moet zorgen. 

 
Liftpas 

De skischool organiseert en betaalt je liftpas.  

 
Opleiding 

De skischool zorgt ervoor dat je bekend wordt gemaakt met het gebied en zal eraan werken om jouw 
eigen vaardigenheden op gebied van skiën en lesgeven te verbeteren. 

 

Inzet / beschikbaarheid 
Je planning wordt vooraf in overleg met Lever Reizen vastgesteld. In november wordt een voorlopige 

planning opgesteld deze zal voor de Opleidingsreis naar jou of je docent van school worden verstuurd. De 
exacte informatie m.b.t. je stageadres ontvang je een aantal dagen voor vertrek. 

 
Theoriedag 

Aanwezigheid op de theoriedag is verplicht. Locatie, datum en tijd voor de theoriedag ontvang je ruim op 

tijd via de mail of via je docent van school.    
 

Reisverzekering 
Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een juiste reisverzekering. Wanneer je werkzaam 

bent voor de skischool ben je verzekerd via de skischool. Daarbuiten niet. 

Informeer naar de mogelijkheden voor verzekeren bij je docent. 
 

In het geval van schade dien je eerst je eigen verzekering te benaderen, de verzekering van school dient 
als achtervang. 

 
  



 

Lever Reizen * Postbus 136 * 2410 AC Bodegraven 
Tel.: +31 172 631760 * Email: info@leverreizen.nl 

Ziektekostenverzekering 
Lever Reizen sluit geen ziektekostenverzekering voor jou af, dit moet je zelf doen. Je bent wettelijk 

verplicht om een ziektekostenverzekering te hebben. Let op! Wanneer je naar het buitenland vertrekt ben 
je verplicht om ook een internationale verzekeringspas te hebben. Deze herken je aan een blauwe 

achterkant met EUROPEAN HEALTH INSURANCE CARD. Niet alle verzekeringsmaatschappijen geven deze 

standaard af, controleer dit goed en vraag deze, indien nodig, aan bij je verzekeringsmaatschappij!  
 

Ziekte & blessure 
Mocht je ter plaatse ziek worden of geblesseerd raken en niet in staat zijn om les te geven dien je dit 

gelijk te melden aan Lever Reizen kantoor en aan de betreffende contactpersoon van de skischool. Bij 
langdurige ziekte of blessure wordt in overleg met jou besproken of een eventuele (directe) terugkeer 

naar Nederland aan de orde is.  

 
Declaraties 

Kosten die gemaakt zijn om bij het stageadres in Oostenrijk te komen mogen worden gedeclareerd (op 
basis van OV). Lever Reizen zal aangeven op welke manier je bij je stage terecht komt. 

Het declareren van bonnetjes e.d. kan tot 1 mei 2019. Declaraties ontvangen na deze datum worden niet 

meer in behandeling genomen.Indien je besluit met eigen vervoer te reizen worden deze kosten niet 
vergoed tenzij vooraf anders afgesproken met Lever Reizen.Taxikosten en overige kosten worden niet 

vergoed, tenzij vooraf anders afgesproken met Lever Reizen. 
 

Materiaal 
Wij gaan ervan uit, dat je eigen materiaal hebt. Afhankelijk van je stageadres kun je op locatie zelf ski-

/snowboardmateriaal regelen. Kosten voor het huren van materiaal worden niet vergoed. 

 
Kleding 

Je krijgt van de skischool een jas en broek in bruikleen. (Neem voor de zekerheid een eigen broek  mee) 
Wij verwachten van jou, dat je zorgvuldig met deze kleding omgaat en deze alleen draagt tijdens 

werkuren.  

  
Drankjes 

Drankjes zijn altijd voor eigen rekening. Het drinken van alcohol tijdens de lessen en de lunch is 
verboden.  

 

Roken 
Roken tijdens de lessen (ook in de lift) is verboden. Informeer bij de skischool waar en wanneer je mag 

roken.   
 

Wassen 
Het wassen van kleding is vaak mogelijk in de accommodatie waar jij je bevindt. Het wassen van je 

kleding is voor eigen rekening. Informeer ter plaatse naar de mogelijkheden. 

 
Social Media 

Lever Reizen beschikt over een openbare Facebook pagina voor iedereen en een besloten Facebook 
groep speciaal voor ski- en snowboardbegeleiders. Mocht je het leuk vinden, dan kun je je hiervoor 

aanmelden. Lever Reizen stelt negatieve berichten op internet van stagiaires niet op prijs. Mochten er 

problemen zijn of mocht je ontevreden zijn met/over Lever Reizen, klanten, collega’s e.d. neem dan 
contact op met kantoor zodat wij samen naar een goede oplossing kunnen zoeken. 

 
Contact 

Lever Reizen is bereikbaar van ma t/m vr, van 9:00 tot 17:30 op +31172631760. Buiten kantooruren zijn 
wij, alleen in noodgevallen, bereikbaar op ons noodtelefoonnummer +31172631765.  
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Overige informatie   
 

De voorlopige aanmelding dient voor 01-11-2018 bij Lever Reizen binnen te zijn. 
 

Studenten worden toegelaten tot buitenland stage wanneer cijfers, behalen van NSI 1+2, 

basisvaardigheid Duits, gedrag e.d. naar behoren zijn. De opleiding (docent van school) maakt deze 
selectie.  

 
Stageplaatsen: Skischolen in Oostenrijk (Tirol en Salzburg) met SBB certificering.  

 
Plaatsing: Student mag één persoon aangeven waarmee hij/zij graag stage wil lopen. Lever Reizen 

probeert zoveel mogelijk aan deze wensen te voldoen. Géén garantie. 

 
Lever Reizen organiseert op 23 november een Instructeursdag. Deelname is verplicht. Deze dag wordt er 

meer informatie gegeven over het werken in de skischool en de samenwerking met Lever Reizen. 


