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Beste stagecoördinator,  

 

Onze dank voor uw getoonde interesse in Online Effects BV. De overkoepelende 

organisatie van: 

 

 HuisvestingCuracao.com 

 VergunningCuracao.com 

 HorecawerkCuracao.com 

 

WIJ STIMULEREN DE ZELFSTANDIGE STUDENT 

 

Met onze diensten geven wij studenten handvaten om in eigen beheer en op een 

voordelige wijze een stage, de vergunning en huisvesting te regelen op Curaçao. 

Door de jaren heen zijn de kosten voor het regelen van de bovenstaande 

diensten door consultancy bureaus behoorlijk gestegen en is de dienstverlening 

voornamelijk gestoeld op het hebben van contacten in de Curaçaose markt. Want 

sec gezien kan een student prima een sollicitatiebrief versturen maar hij of zij 

mist de contacten op het eiland? De student kan perfect in eigen beheer zijn of 

haar stagevergunning regelen maar de overheid van Curaçao is nog onvolledig in 

haar informatievoorziening omtrent dit onderwerp. Als laatste is het vinden van 

huisvesting door de transparantie van het internet al helemaal geen probleem 

meer voor de student. 

 

In de voor u liggen brochure omschrijven wij onze diensten welke wij gratis of 

voor een schappelijke prijs aan uw studenten willen aanbieden. Daarnaast leest u 

over de werkzaamheden welke wij voor u, als (buitenlands) stagecoördinator 

kunnen uitvoeren. Onze prioriteit is het verhuren van onze accommodaties op 

HuisvestingCuracao.com. Daar zit eerlijkheidshalve ons verdienmodel in 

verwerkt. Via de andere twee diensten helpen wij uw studenten aan een 

stageplaats, de hoofdreden om naar Curaçao te komen en de benodigde 

‘Verklaring van Rechtswege’. Het verplichte document om legaal stage te mogen 

lopen op Curaçao.  

 

Wij horen graag van u, 

 

Online Effects BV 
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HUISVESTINGCURACAO.COM 

 

Met huisvestingcuracao.com hebben wij het voor uw student eenvoudig gemaakt 

om een betrouwbare kamer, studio en of appartement te huren op Curaçao. Op 

de website treffen de studenten een uitgebreid portfolio van accommodaties aan 

in de vele verschillende wijken van het eiland. De meeste van deze complexen 

worden door Huisvesting Curaçao beheerd waardoor de student gedurende zijn 

verblijf op Curaçao, bij eventuele problemen met ons in contact blijft.   

 

Diensten studenten 

  

  Advies en begeleiding huisvestingskeuze 

  

 Wij adviseren en begeleiden de student in het maken van een goede 

huisvestingskeuze, gebaseerd op de woonwensen, mobiliteit en de 

ligging van de stageplek. 

 

Ophalen vliegveld, linnen pakket en simkaart 

   

 De studenten heeft optioneel de keuze om bij aankomst opgehaald te 

worden van het vliegveld, linnengoed te bestellen zodat deze meer 

ruimte heeft in zijn of haar koffer, een simkaart via ons te regelen zodat 

hij of zij gelijk weer bereikbaar is na aankomst. 

 

Begeleiding Stagevergunning 

  

 Bij het boeken van een accommodatie begeleiden wij de student met het 

regelen van de stagevergunning via vergunningcuracao.com. Via deze 

website is het voor de student mogelijk in eigen beheer, met een beetje 

hulp van onze zijde de stagevergunning aan te vragen zonder de 

begeleiding van een dure immigratieconsultant (lees verder op pagina 6). 
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Diensten stagecoördinator 

 

Uw kerntaak 

 

Uw hoofddoel als stagecoördinator van een opleiding is hoogstwaarschijnlijk het 

genereren van kwalitatief goed stageplaatsen en de begeleiding van uw 

studenten met de uitvoering van de stage. Het is te verwachten dat u daarnaast 

veel tijd kwijt bent aan het informeren van de studenten over het specifieke 

(ei)land  met daarbij alle randzaken waar deze student vervolgens rekening mee 

moet gaan houden. 

 

Wij maken tijd voor u 

 
 Daar wij reeds meer dan vijf jaar actief zijn op Curaçao op het gebied van 

o.a. de huisvesting van studenten weten wij als geen ander welke vragen 

en of onzekerheden er spelen voor vertrek en bij aankomst van de 

student. Er zijn altijd veel vragen over: huisvesting, veiligheid, vervoer, 

levensonderhoud, verzekeringen, stagevergunningen en ga zo maar 

door. Dit onderdeel van de begeleiding nemen wij uit handen zodat u zich 

kan concentreren op het generen van stagebedrijven en het begeleiden 

van de stages zelf.  

 

Opleidingspagina op HuisvestingCuracao.com 

 
 Via onze website HuisvestingCuracao.com kunnen wij voor uw opleiding 

een informatiepagina  aanmaken welke enkel is bedoeld voor uw 

studenten. U kan hierop bijvoorbeeld bepalen dat uw studenten uit een 

beperkt aantal huisvestingsmogelijkheden kunnen kiezen omdat u het  

prettig vind dat uw studenten bij één of nabij gelegen complexen gaan 

wonen. Daarnaast plaatsen wij op deze pagina  belangrijke informatie 

voor de komst naar het eiland. Voorbeeld: Hanze hoge school 

(Binnenkort beschikbaar). 

 

Uw ogen en oren gedurende het verblijf 

 

 Omdat wij de meeste accommodaties op onze website ook beheren 

staan wij in direct contact met uw studenten. Om die reden signaleren wij 

ook vaak en voortijdig eventuele problemen. 
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VERGUNNINGCURACAO.COM 

 
Als student met de Nederlandse nationaliteit is het met de juiste informatie en wat 

begeleiding van onze zijde zeer eenvoudig je stagevergunning in eigen beheer te 

regelen. Hierbij is de begeleiding van een dure immigratie consultant echt niet 

nodig! 

 

Vermijd de hoge kosten van een immigratie consultant 

 
 De kosten van de begeleiding via een immigratie consultancybureau 

liggen tussen de Ang 550,- en Ang 950,- en soms zelfs hoger.  De inhoud 

van die dienst betreft het informeren over de benodigde documenten die 

de student zelf moet verzamelen in Nederland. Bij aankomst geeft de 

student deze documenten, inclusief machtiging, de lege kosten en het 

paspoort aan de consultant welke vervolgens de lege kosten voldoet bij 

de bank en de documenten inlevert bij de immigratiedienst. Hierna 

ontvangt de student van de consultant het bewijs de van aanvraag retour 

en na ongeveer 3 a 4 maanden krijgt de studenten een brief met daarin 

de melding de verklaring kan worden opgehaald. (Met het 'bewijs van 

aanvraag' mag je als Nederlands staatsburger reeds legaal stage lopen 

op Curaçao). In feite verzorgt het consultancybureau, naast de 

informatievoorziening enkel het inleveren van je documenten en de 

betaling van de lege kosten bij de bank. Met de juiste informatie kan de 

student dit eenvoudig zelf. Om deze reden hebben wij de hiervoor 

genoemde onderdelen in een online pakket gegoten waarbij de student 

zelf de documenten naar het immigratie kantoor brengt en de leges 

kosten voldoet bij de bank. In plaats van de bovenstaande bedragen 

brengen wij enkel € 24,50 per student in rekening voor de begeleiding 

van de stagevergunning. Dit scheelt een behoorlijk bedrag op de komst 

naar Curaçao en kost de student gemiddeld maar twee a drie uurtjes tijd. 

De lange wachtrijen waar veel consultants mee schermen behoren tot 

het verleden. Ook Curaçao gaat stap voor stap in haar dienstverlening 

vooruit!  
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Dienst student 

 

 Nadat de student bij ons een accommodatie heeft gehuurd of het 

‘stagevergunningspakket’ online via vergunningcuracao.com heeft afgenomen 

sturen wij hem of haar de persoonlijke inlogcodes toe van 

vergunningcuracao.com. Bij dit pakket krijgt de student toegang tot alle modules 

en stappen om de stagevergunning te regelen. Dit stagevergunningspakket is 

inclusief: 

 

o Alle benodigde documenten (downloads) vanuit overheidsinstanties voor de 

aanvraag van de stagevergunning;  

o Alle begeleidende brieven voor de aanvraag van de overheidsdocumenten;  

o Alle adressen, routes en eventuele contactpersonen nodig voor de aanvraag 

van de stagevergunning;  

o Alle overzichtelijke stappen, met instructies om binnen vier a vijf weken de 

benodigde documenten te verzamelen en in te kunnen dienen bij de 

immigratiedienst;  

o Alle kostbare tips om kosten en tijd te besparen om niet in de problemen te 

komen bij het aanvragen van je stagevergunning en toetreding van Curaçao;  

o Alle informatie over het regelen van de ziektekostenverzekering met 

buitenlandse dekking;  

o Begeleiding per e-mail of telefonisch bij vragen en onduidelijkheden 

gedurende de aanvraag. 

 

Dienst stagecoördinator 

 

 Net zoals bij de huisvesting hebben de studenten veel vragen of het regelen van 

de stagevergunning. Veelal is dit voor u per studenten een herhaling en kost u in 

feite veel tijd. Deze tijd geven wij u terug door middel van onze handige 

stagevergunningspakket welke in heldere taal de stappen aan de student 

voorlegt. Hierdoor minimaliseren de vragen en onduidelijkheden wat weer tijd 

voor u oplevert. Bij eventuele problemen op het eiland met betrekking tot de 

stagevergunning kunnen wij uw studenten ter plekke begeleiden.  

 

 

 



  
 

   
info@huisvestingcuracao.com | 5107974 | Vista Royal Kavel L8 | Willemstad | Curaçao | KvK 131410 (0) 

Samenwerking opleidingen | Online Effect BV 8 

 

HORECAWERKCURACAO.COM 

 
Horeca werk Curaçao is ontstaan vanuit de vraag om horecapersoon in 

Nederland te werven. Deze vraag ontstaat omdat het aanbod van 

horecamedewerkers op het eiland niet voldoende is om de groei van het toerisme 

te ondersteunen. Via deze dienst brengen wij geïnteresseerde horeca 

medewerkers en of studenten gratis in contact met de horeca eigenaren en 

personeelsafdelingen van Curaçao. Bij aanname stimuleert de 

horecaondernemer de nieuwe werknemer of student haar vergunningen en 

huisvesting vervolgens via ons te regelen. Naast horecapersoneel zien wij 

momenteel ook dat veel studenten gebruik maken van deze site om open 

stagesollicitaties naar de bedrijven te sturen. 

 

Dienst studenten 

 

 Via HorecawerkCuracao.com geven we de studenten allereerst een helder 

overzicht van de verschillende horecabedrijven op het eiland. Via dit overzicht 

kan de student bepalen waar hij graag zou willen stage lopen. Vervolgens is het 

voor de student mogelijk zijn of haar cv te uploaden en de specifieke 

horecabedrijven aan te schrijven. Na de inschrijving sturen wij de student de 

contactgegevens toe van de verantwoordelijk, op het gebied van aanname 

personeel en stagiaires binnen de organisatie. Bij interesse neemt de organisatie 

waarbij gesolliciteerd is rechtstreeks contact op met de student. 

 

 Als de student in een andere branche, dan die van de horeca een stage wenst te 

zoeken dan hebben wij legio aan tips welke wij hem of haar kunnen bieden voor 

de zoektocht naar zijn of haar stage (gratis Curaçao tips).  

 
Dienst stagecoördinator  

 

 Indien u opzoek bent naar specifieke stageplaatsen dan kunnen wij u wegwijs 

maken in de Curaçaose arbeidsmarkt. Door de jaren heen hebben wij een 

database opgebouwd van organisaties met contactpersonen waar onze huurders 

stage hebben gelopen of werkzaam zijn geweest. Wij staan er open voor om 

deze gegevens met u te delen bij een eventuele samenwerking. Daarnaast geven 

wij de studenten allerlei tips waarbij zij rekening moeten houden bij het 

solliciteren op Curaçao. Door de aanname kans van uw studenten met deze 

http://hvc2015.huisvestingcuracao.com/index.php?id=2110#menu-tab69193
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begeleiding te vergroten helpen wij u met het realiseren van goede en leerzame 

stages op Curaçao voor uw studenten. 

 

TARIEVEN ONLINE EFFECTS BV 
 

Hieronder treft u een overzicht aan van onze diensten en bijbehorende tarieven 

welke wij de studenten eenmalig in rekening brengen. Wij brengen opleidingen 

voor onze hulp op Curaçao geen kosten in rekening.  

 

TARIEVEN VERHUUR 

Huisvesting Curaçao 

 

Kamer 

Studio 

Appartement 

Woonhuis 

€ 75,- 

€ 85,- 

€ 125,- 

€ 175,- 

 

Huisvesting Subdiensten 

 

 

Een omschrijving van de onze subdiensten 

treft u aan op onze website: Extra Service 

Ophaaldienst  

 

Linnengoeddienst 

Simkaart 

Servicepakket 

 

€ 40,- (1 pers.) 

€ 27,50 (2 pers.) 

€ 65,- 

€ 37,50 

€ 121,50 (1 pers.) 

€ 104,- (2 pers.) 

€ 98,- (3 of > pers.) 

 

Vergunning Curaçao Stagevergunning 

Bij afname van een 

accommodatie. 

Gratis 

Stagevergunning 

Losse verkoop per 

licentie. (online shop) 

€ 24,50 p.p. 

 

Horeca Werk Curaçao Het  gebruik van Horeca Werk Curaçao is  

voor u en  uw studenten volledig gratis. 

 

 

http://www.vergunningcuracao.com/shop/rechtswege-pakket-eur-2450/
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CONTACT MET  ONLINE EFFECTS BV 

 
Alle diensten welke uw studenten helpen met het regelen van een betaalbare 

stage op Curaçao vallen onder de organisatie Online Effects BV. Wij zijn te 

bereiken middels de onderstaande gegevens. 

 

Online Effecs BV 

Daniël Staal 

Vista Royal Kavel L8 

Willemstad, Curaçao 

T. +5999 5107974 

E. Daniel@online-effects.com 

Kvk. 131410 (0) 

Crib. 102374168 

 

AANVRAAGFORMULEREN STUDENTEN 

Huisvesting Curaçao Advies- en 

reserveringsformulier 

Door dit formulier in te vullen 

ontvangt de student gratis 

advies over zijn 

woonmogelijkheden. 

Gratis Curaçao tips  Via dit formulier ontvangt de 

studenten gratis informatie 

over alle belangrijke zaken 

waar hij of zij aan moet 

denken voor en gedurende 

het verblijf op Curaçao 

 

Vergunning Curaçao Pakketkeuze  Via dit formulier ontvangen 

wij specifieke informatie over 

de student waarmee wij hem 

of haar kunnen adviseren 

over de benodigde 

vergunningen.  

Horeca Werk Curaçao Sollicitatieformulier Hiermee solliciteert de 

student direct bij de 

participerende bedrijven van 

HorecawerkCuraçao.com  

 

mailto:Daniel@online-effects.com
http://hvc2015.huisvestingcuracao.com/index.php?id=2105
http://hvc2015.huisvestingcuracao.com/index.php?id=2105
http://hvc2015.huisvestingcuracao.com/index.php?id=2110#menu-tab69193
http://www.vergunningcuracao.com/aanvraagformulier/
http://www.horecawerkcuracao.com/functies/solliciteren/

