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Model - Overeenkomst tussen een lid in opleiding jonger dan 18 jaar, 

ouder/verzorgende en de molenaar/instructeur ter zake van de opleiding tot 

molenaar van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) 

 

De ondergetekenden 

1. lid in opleiding, geboren te # op #, (thans # jaar) (nawt, lidmaatschapsnummer) 

2. ouder / verzorgende (nawt) 

3. molenaar / instructeur (nawt) 

In aanmerking nemende dat: 

Het (jeugd)lid van het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM), te kennen heeft gegeven dat hij wil 

overgaan tot het volgen van de opleiding tot molenaar.  

Partijen zich realiseren dat een molen een (doorgaans historisch) werktuig is. Het omgaan met molens 

en de daaraan verbonden activiteiten en werkzaamheden vergt een bijzondere inspanning en een grote 

alertheid. Het is interessant werk dat echter indien het werk onoordeelkundig geschiedt,  gevaren met 

zich mee brengt.  

De instructeur zich moet realiseren dat de aanwezigheid van een lid in opleiding jonger dan 18 jaar extra 

alertheid vereist.  

Het lid in opleiding is volgens artikel 6:162 BW zelf aansprakelijk voor zijn eigen handelen op grond van 

een onrechtmatige daad. 

Tijdens de opleiding tot molenaar is het lid in opleiding verzekerd conform de polisvoorwaarden bij het 

GVM. 

Zowel de molenaar  als het lid in opleiding hebben op ieder gewenst moment de mogelijkheid de 

opleiding (tijdelijk) te staken of te beëindigen. 

 

Komen overeen 

Het lid in opleiding van het GVM (sub 1) gaat de opleiding volgen tot molenaar en verklaart de 

aanwijzingen en werkafspraken te zullen opvolgen en/of nakomen.  

 

De ouder/verzorgende (sub 2) van het lid in opleiding jonger dan 18 jaar stemt ermee in dat het lid de 

opleiding gaat volgen. 

 

De molenaar/instructeur (sub 3) heeft zich bereid verklaard om deze opleiding te verzorgen. 
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De molenaar/instructeur ziet er op toe gedurende het hele opleidingstraject, dat noch hijzelf, noch het 

lid in opleiding handelingen verricht die nadelig zijn voor zijn lichamelijke en/of geestelijke ontwikkeling 

of gezondheid. 

 

Het lid in opleiding onder de zestien mag geen werk op hoogte verrichten (uitgezonderd het in- en 

uitspannen van de molen), mag niet werken met gevaarlijke stoffen en mag geen werkzaamheden 

uitvoeren waarbij knel- of snijgevaar aanwezig is. 

 

Overige afspraken tussen molenaar/instructeur, lid in opleiding en ouder/verzorgende 
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