
Licentieovereenkomst Student Enterprise (STEP) 

Schooljaar 2022-2023  

Tussen enerzijds, UNIZO Ondernemersvereniging, met maatschappelijke zetel 1000 Brussel, 

Willebroekkaai 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 

0410.337.219 en de studenten anderzijds wordt het volgende overeengekomen: 

ARTIKEL 1 - Engagement  
In het kader van de schoolopleiding van de studierichting zoals door de studenten 
aangegeven in het webformulier ‘vraag je licentie aan’ en aan de daarbij genoemde 
onderwijsinstelling sluit UNIZO Onderwijs en Ondernemen op vraag van de 
onderwijsinstelling een licentieovereenkomst af voor de oprichting en werking van een 
Student Enterprise, verder genoemd als “STEP”.  
Deze STEP heeft tot doel om op een praktijkgerichte en projectmatige manier kennis te 
maken met de activiteiten van kleine zelfstandige bedrijven, deel uitmakend van het 
schoolprogramma van bovengenoemde onderwijsinstelling. Het project ‘STEP’ is een 
pedagogisch project. Het project ‘STEP’ is een project zonder winstoogmerk. De 
onderwijsinstelling engageert zich om te streven naar een maximale deelname van de STEP 
aan de aangeboden UNIZO Onderwijs & Ondernemen activiteiten.  
ARTIKEL 2 – Duurtijd: maximum 365 dagen 
Deze licentieovereenkomst is beperkt voor de duur van maximaal 365 dagen. De licentie 
wordt aangeboden tegen een prestatie in de vorm van een betaling van 75,- € excl. BTW 
na ontvangst van een factuur vanuit de UNIZO boekhouding.  
De licentieovereenkomst slaat op het gebruik van de benaming ‘STEP’, het concept, het 
logo en de in artikel 5 omschreven prestaties van UNIZO Onderwijs & Ondernemen.  
ARTIKEL 3 - Activiteiten  
De activiteiten van de STEP zullen gevoerd worden door middel van de uitbating van een 
zaak of aanbieden van een dienst zoals vermeld en gepreciseerd in het webformulier ‘vraag 
je licentie aan’. 
 

Elke STEP heeft een eigen bedrijfsopvatting. Bovengenoemde onderwijsinstelling 
waakt erover dat de concrete activiteiten van de STEP geen continu karakter vertonen 
en niet identiek zijn ten opzichte van de STEP, zoals geconcipieerd gedurende het 
voorgaande schooljaar. Deze voorwaarde is erop gericht de eerlijke concurrentie met 
de reguliere ondernemingen met gelijkaardige activiteiten als de STEP te vrijwaren.  
De onderwijsinstelling kan hiervoor een pand ter beschikking stellen dat 
beantwoordt aan de specifieke kenmerken van een handelspand.  

    ARTIKEL 4 – UNIZO O&O prestaties  
UNIZO Onderwijs & Ondernemen staat in voor het leveren van volgende prestaties:  

• De algemene begeleiding van het project ‘STEP’ met aandacht voor de correcte 
juridisch- financiële omkadering.  
• Het ter beschikking stellen van informatie en documentatie over het uitbaten 
van een STEP en meer algemeen het starten van een eigen zaak.  

 
 
 



ARTIKEL 5 - Verzekeringsovereenkomst  
UNIZO Onderwijs & Ondernemen sluit een verzekeringsovereenkomst af voor de 
Burgerlijke Aansprakelijkheid Exploitatie en voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid 
na levering, inclusief rechtsbijstand, voor de activiteiten van de STEP.  
De risico’s met betrekking tot de pedagogische begeleiding en omkadering van de 
STEP door Docenten en studenten zijn ten laste van de schoolverzekeringen. De 
onderwijsinstelling staat in voor aanmelding bij de inrichtende macht.  
Afhankelijk van het product/dienst die de STEP aanbiedt, kan het raadzaam zijn 
om door de onderwijsinstelling bijkomende verzekeringen aan te gaan.  
Meer informatie omtrent de verzekering kan u in de polis terugvinden op 
https://www.ondernemendeschool.be/hoger-onderwijs   
ARTIKEL 6 – BTW wetgeving  
De STEP is als pedagogisch project niet onderworpen aan de btw-wetgeving (artikel 
44§2, 4° van het BTW Wetboek). De STEP is verplicht de wetgeving betreffende de 
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument na te leven.  

    ARTIKEL 7 – Startkapitaal  
Het vereiste startkapitaal kan door de studenten  op verschillende manieren verzameld 
worden.  

1. De studenten kunnen met aandelen werken waarbij ze startkapitaal 
ophalen bij vrienden, familie, of anderen met een maximum van 25 € per 
aandeel. De staat van ieders bijdrage wordt door de verantwoordelijke docent 
bijgehouden. Bij de afsluiting van de STEP mag een intrest van maximum 5% op 
jaarbasis worden toegekend aan de kapitaalverschaffers. Bij eventueel verlies zal 
de eindstock, gewaardeerd aan aankoopwaarde, in mindering gebracht worden 
van de ter beschikking gestelde bijdrage.  
2. Studenten die een dienst aanbieden (bijvoorbeeld een Event 
organiseren) kunnen het startkapitaal ophalen op basis van sponsoring. De 
studenten verbinden zich er toe een kopie van de sponsordossiers te bezorgen 
aan de begeleidende docent.  
3. Studenten kunnen startkapitaal ophalen op een andere eigen manier 
zoals bijvoorbeeld een crowdfunding, etc.…  

ARTIKEL 8 – Overschotten  
De overschotten van de STEP zijn bestemd voor de deelnemende studenten, die deze 
zullen uitkeren aan een goed doel (50%) en 50% aan zichzelf. Dit onder de nadrukkelijke 
voorwaarden van een maximaal bedrag van 500€ per persoon in gelden (zie FAQ). De 
student is zich ervan bewust dat de inkomsten die hij/zij verwerft tijdens het STEP traject 
mee worden geteld bij de personenbelasting en als inkomsten worden beschouwd 
cumulatief met mogelijkse inkomsten uit vakantie – en/of flexi job inkomsten.  
ARTIKEL 9 – Briefwisseling  
UNIZO Onderwijs & Ondernemen wijst alle verantwoordelijkheid af voor engagementen 
die, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk op een andere dan bovengenoemde wijze 
worden aangegaan door de studenten, docenten en medewerkers in het kader van deze 
samenwerkingsovereenkomst.  
Op alle briefwisseling met de leveranciers dient de volgende aansprakelijkheidsformule 
te worden vermeld:  
“De STEP is een initiatief van UNIZO, Unie van Zelfstandige Ondernemers en stelt zich tot 
doel jonge mensen met kennis van zaken voor te bereiden op het zelfstandige beroep.”  

https://www.ondernemendeschool.be/hoger-onderwijs
https://www.ondernemendeschool.be/hoger-onderwijs/step/meer-info-studenten


De STEP is ontslagen van elke aansprakelijkheid die wordt gedragen door UNIZO 
Onderwijs & Ondernemen.  
ARTIKEL 10 – Logo en vermelding UNIZO  
Op alle publiciteit, promotiemateriaal, folders e.d. moet de volgende formulering 
vermeld staan: “De STEP is een initiatief van UNIZO, de Unie van Zelfstandige 
Ondernemers”. De onderwijsinstelling is gedurende de duurtijd van deze overeenkomst 
gerechtigd het logo STEP, dat haar elektronisch ter beschikking wordt gesteld, te 
gebruiken in al haar communicatie.  
ARTIKEL 11 – Naleven verbintenissen  
Indien de studenten hun verbintenissen uit deze overeenkomst niet nakomen, zal ze 
gehouden zijn om aan UNIZO Onderwijs & Ondernemen een forfaitaire vergoeding te 
betalen van 250,00 euro, onverminderd met het recht van UNIZO Onderwijs & 
Ondernemen om een hogere schade te bewijzen en de overeenkomst eenzijdig op te 
zeggen via een aangetekende brief, zonder voorafgaande ingebrekestelling.  

    ARTIKEL 12 – Overdracht licentieovereenkomst  
UNIZO behoudt zich het recht voor deze licentieovereenkomst over te dragen aan een 
andere partij, die de verplichtingen vermeld in deze overeenkomst zal nakomen en het 
project STEP verder zal beheren. De onderwijsinstelling en de studenten zullen hiervan 
tijdig op de hoogte gebracht worden.  
Bijlagen  

• FAQ STEP  
• Polis uitgebreide verzekering  
• Logo STEP in HD  
 

   ARTIKEL 13 – Beheer persoonlijke gegevens 

Uw persoonsgegevens worden door UNIZO verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de        

contractuele relatie als gevolg van uw samenwerking met het STEP traject. Gezien uw 

deelname aan het STEP-traject, gebruikt UNIZO uw gegevens eveneens om u op de hoogte 

te houden van interessante informatie of UNIZO – aanbod rond dit thema, vanuit ons 

gerechtvaardigd belang inzake prospectie. . Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken 

met het oog op deze direct marketing, kan u dit aangeven op onze website, of volstaat het 

ons dat mee te delen onderwijs@unizo.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke 

gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. 

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich 

wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

(Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak 

van gegevensverwerking vindt u op UNIZO.be. 

Aldus overeengekomen en ondertekend te Brussel op  (datum) 
   

Voor UNIZO Onderwijs & Ondernemen                                        Voor de STEP  
  

Directeur                                                                                             De Studenten:  
Gilles Vandorpe  

  

https://www.unizo.be/uitschrijven-mailings
https://www.unizo.be/unizo-privacyverklaring

