Overeenkomst voor het testen van een speler
Tussen :
1 De club
Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ondernemingsnummer : ….. ..… ..… ..… . .…. ..… ..… . ..… ..… ..…
Hierna op geldige wijze vertegenwoordigd door : (naam en functie)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hierna genoemd “de club”
En :
2 De testspeler
Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum en plaats : …. …. / …. …. / …. …. …. …. te …………………………………………………….
Nationaliteit : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hierna genoemd “de testspeler”

Wordt het volgende overeengekomen :
Artikel 1
De club en de testspeler komen overeen dat de testspeler door de club zal getest worden
met het oog op het sluiten van een arbeidsovereenkomst als betaalde sportbeoefenaar.
Als testen wordt beschouwd: deelnemen aan trainingen, wedstrijden buiten
competitieverband en fysieke testen. Deze overeenkomst vervalt automatisch bij het
ondertekenen van een arbeidsovereenkomst.

Artikel 2
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een aaneengesloten, bepaalde duur van
.…. .…. / .…. .…. / .…. .…. .…. .…. tot en met .…. .…. / .…. .…. / .…. .…. .…. .…. .
Deze periode mag 1 maand niet overschrijden. Beide partijen kunnen onderling slechts
één overeenkomst ondertekenen voor het testen van een speler.

Artikel 3
Tijdens de looptijd van deze overeenkomst mag de testspeler door de club enkel getest
worden tijdens de trainingen van de club en tijdens wedstrijden buiten
competitieverband. In geen geval mag deelgenomen worden aan wedstrijden of
tornooien in competitieverband.

Artikel 4
De uitvoering van deze overeenkomst kan geen aanleiding geven tot enige bezoldiging.
De persoon die de verbintenis tot tenlasteneming ondertekend heeft, is samen met de
vreemdeling hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van diens kosten van
gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring en dit overeenkomstig artikel 3bis, par. 2
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Deze aansprakelijkheid geldt gedurende
een periode van 2 jaar.

Artikel 5
Deze overeenkomst creëert geen verblijfsrechten voor de testspeler, noch een recht op
tewerkstelling in België.

Artikel 6
De testspeler dient minstens voor de duur van deze overeenkomst te beschikken over
een legaal verblijf overeenkomstig de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. De club gaat na
of betrokken testspeler over dergelijk verblijf beschikt en zal een afschrift hiervan ter
beschikking houden van de inspectie gedurende de looptijd van deze overeenkomst.

Artikel 7
Indien de testspeler het Nederlands niet machtig is, zal deze overeenkomst op kosten
van de club vertaald worden door een beëdigd vertaler. De vertaling zal gehecht worden
aan deze overeenkomst en maakt er integraal deel van uit.

Artikel 8
Indien de testspeler vertegenwoordigd wordt door een makelaar :
Naam van de makelaar : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Onderneming : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ondernemingsnummer : ….. ..… ..… ..… . .…. ..… ..… . ..… ..… ..…

Opgemaakt in 2 exemplaren, waarbij zowel de club als de testspeler een ondertekend
exemplaar ontvangen,
te ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
op .…. .…. / .…. .…. / .…. .…. .…. .…. .
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