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ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
- opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de   
   werkzaamheden verstrekt;  
- diensten:  alle door medewerkers van Mens & Context (hierna te noemen: Mens & 
   Context) aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten  
   waaronder coaching en andere vormen van begeleiding of bemiddeling, dan 
   wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten 
   behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard 
   dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen 
   werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn 
   verricht;  
- coachee:  ook wel gecoachte genoemd; degene die deelneemt aan een begeleidings-,  

advies- of coachtraject. Een coachee kan zelf opdrachtgever zijn; 
- kandidaat:  de persoon die, na beoordeling/selectie door Mens & Context, bijvoor- 

beeld na een assessment, wordt voorgedragen aan de opdrachtgever; 
- assessment:  de opdracht waarbij Mens & Context ten behoeve van indiensttreding  
   (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of 
   meerdere kandidaten beoordeelt of de opdracht waarbij Mens & Context 
   voor een opdrachtgever beoordeelt of één of meerdere kandidaten, die 
   reeds voor de opdrachtgever werkzaam is of zijn, over ontwikkelbare  
   talenten beschikt; 
- cursist:   degene die op eigen verzoek of die van een andere opdrachtgever deelneemt 
   aan een door Mens & Context aangeboden cursus, workshop of training. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Mens & Context en 
een opdrachtgever, waarop Mens & Context de voorwaarden van toepassing heeft 
 verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is af- 
geweken. Opdrachtgever verklaart zich bij het verlenen van een opdracht akkoord met deze 
 voorwaarden. 
 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing, indien 
 uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze, met uitsluiting van de voorwaarden 
 van Mens & Context, op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn. 

2. Niet alleen Mens & Context maar ook alle personen of ondernemingen die bij de 
 uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze 
 algemene voorwaarden een beroep doen. 

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en 
 vervolgopdrachten van de opdrachtgever. 

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst en opdrachtbevestiging(-en) 

1. Een overeenkomst tussen Mens & Context en opdrachtgever komt tot stand als de 
 opdrachtgever de door Mens & Context verstrekte offerte/overeenkomst of 
 opdrachtbevestiging ondertekend aan Mens & Context retourneert, dan wel doordat Mens & 
Context een door opdrachtgever mondeling verstrekte opdracht schriftelijk bevestigt en 
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opdrachtgever zich hiermee akkoord verklaard door niet binnen 14 dagen na ontvangst van 
het bericht schriftelijk te reageren. 

2. Producten die afwijken van het standaard productenaanbod, dan wel producten binnen het 
 standaard productenpakket waarbij melding gemaakt wordt van “op offertebasis”, worden 
 door Mens & Context middels een offerte aangeboden. Offertes zijn vrijblijvend en geldig 
 gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven of tenzij Mens & Context onverwijld na 
 ontvangst hiervan te kennen geeft, dat er geen overeenkomst tot stand dient te komen, 
 onder de voorwaarden als omschreven in de offerte. 

3. De in een offerte/overeenkomst of opdrachtbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, 
 tenzij anders aangegeven. 

4. Indien de opdrachtgever een voorbehoud maakt bij een of meer onderdelen van een offerte, 
 komt de overeenkomst eerst tot stand indien Mens & Context  instemt met de wijziging 
 van de oorspronkelijke offerte en partijen een aangepaste offerte hebben ondertekend. 

5.  Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen de overeenkomst te wijzigen, vooropgesteld dat 
 de voorwaarden op een dergelijke wijziging onverkort van toepassing zullen zijn. Indien 
 wijzigingen leiden tot een verhoging of verlaging van de prijs dient de wijziging in de prijs 
 schriftelijk te worden overeengekomen. 

 
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst en uitvoeringstermijn 

1. Mens & Context zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in 
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Mens & Context zal te 
allen tijde en onder alle omstandigheden slechts een inspanningsverplichting rusten.  

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst is gewaarborgd, heeft Mens 
 & Context het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. 

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die Mens & Context redelijkerwijs 
 nodig heeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
 noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst/opdracht, tijdig aan Mens & 
 Context worden verstrekt. Indien de, voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, 
gegevens niet (tijdig) aan Mens & Context zijn verstrekt, heeft Mens & Context het recht de 
uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende, (extra) 
kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

4. Mens & Context is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 
 Mens & Context is uitgegaan van, door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tenzij deze, 
onjuistheid en of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.  

5. Indien is overeengekomen, dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Mens & 
 Context de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten 
 totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft 
 goedgekeurd. 

6. De opdracht wordt uitgevoerd binnen de in overleg met de opdrachtgever in de offerte/ 
 opdrachtbevestiging vermelde (geschatte) termijn, tenzij zulks in redelijkheid niet is te 
 realiseren. 

 
Artikel 5. Contractduur en (tussentijdse) opzegging 

1.  Overeenkomsten worden gesloten voor de in de contracten overeengekomen periode.  
2. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal 
 leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd 
 tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 
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3. Beide partijen hebben, binnen de kaders van art. 5 lid 4 en lid 5, het recht de overeenkomst 
 tussentijds te beëindigen. Zulk een beëindiging dient schriftelijk en aangetekend te worden 
 aangezegd. 
4. Mens & Context zal van dit recht uitsluitend gebruik maken, indien als gevolg van feiten of 
 omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken, voltooiing van de opdracht in alle 
 redelijkheid niet van haar gevergd kan worden. 
5. Eenzijdige tussentijdse opzegging door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien de 
 overeenkomst hierin voorziet. 
6. Bij het voortijdig afbreken van een traject door een cursist worden de kosten van de totale 
 cursus of training in rekening gebracht. 

Artikel 6. Annulering 

1. Mens & Context heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, 
 assessment, begeleidings-of coachtraject vooraf te annuleren of deelname van een 
 opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te 
 weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige 
 reeds door deze aan Mens & Context betaalde bedrag.  
2. De opdrachtgever voor een cursus, training, assessment, begeleidings-of coachtraject heeft 
 het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, assessment, begeleidings-
 of coachtraject te annuleren. 
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de 
 cursus of training kosteloos geschieden. Bij niet-annulering is de opdrachtgever verplicht het 
 totaalbedrag van de cursus of training te voldoen. 
 4. Bij annulering binnen vier weken tot en met twee weken voor aanvang van de cursus of 
 training is Mens & Context gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening  

te  brengen en bij annulering binnen twee weken het volledige bedrag. 
5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na 

 aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds 
 beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige 
 terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van 
 Mens & Context, anders rechtvaardigen. 

6. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek 
 kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is 
 Mens & Context gerechtigd om 100% van het verschuldigde bedrag dat is afgesproken  voor 
het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen 
 coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd. 

7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier 
 uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een 
 redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen 
 zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. 
 De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald. 

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst/(meer)kosten 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het noodzakelijk is om de te 
 verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in 
 onderling overleg de overeenkomst aanpassen en schriftelijk bevestigen. 
2. Indien de partijen besluiten tot wijziging of aanvulling, kan het tijdstip van voltooiing van de 
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 uitvoering worden beïnvloed. Mens & Context zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk 
 hiervan op de hoogte stellen. 
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 
 consequenties heeft, zal Mens & Context de opdrachtgever hierover van te voren 
 inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Mens & Context daarbij 
 aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding 
 betekent. 
 
Artikel 8. Geheimhouding 

1. Mens & Context is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij 
 in het kader van een overeenkomst heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit 
 door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie.  
2. De verantwoordelijkheden die uit dit artikel voortvloeien, strekken zich eveneens uit tot 
 diegenen van wier diensten Mens & Context gebruik maakt (derden) bij de uitvoering van 
 de opdracht, tenzij hiertoe in een concreet geval afwijkende afspraken zijn gemaakt en de 
 opdrachtgever daarvan op de hoogte is. 
3. Indien de opdrachtgever en de kandidaat verschillende personen zijn, zoals bij een 
 assessment, wordt het schriftelijk verslag aan de opdrachtgever toegezonden, tenzij de 
 kandidaat daartegen bezwaar heeft. 
4. Mens & Context houdt van door haar geleverde diensten geen dossier bij en verstrekt  

geen informatie aan derden, behoudens in het geval Mens & Context  aan een wettelijke  
verplichting moet voldoen. 

5. Aan de opdracht zal door Mens & Context niet zonder toestemming van de opdrachtgever 
 extern gerefereerd worden. 

 
Artikel 9. Intellectuele eigendommen 

1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele 
eigendom berusten op de door Mens & Context ter uitvoering van de overeenkomst  
geleverde diensten, is en blijft Mens & Context houder respectievelijk eigenaresse van deze 
rechten.  

2. Alle door Mens & Context verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen e.d. 
 zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door 
 hem, zonder voorafgaande toestemming van Mens & Context, worden verveelvoudigd, 
 openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht; auteurs-,merk-, model-, 
 handelsnaam- en andere aanduidingen mogen niet worden gewijzigd of verwijderd. 
 Opdrachtgever  vrijwaart Mens  & Context voor de gevolgen welke kunnen ontstaan indien 
 de opdrachtgever de resultaten van Mens & Context ter beschikking stelt aan derden. 

3. Mens & Context behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden 
 opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen 
 vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

 
Artikel 10. Onmiddellijke opeisbaarheid vorderingen 

1. De vorderingen van Mens & Context op de opdrachtgever zijn, behoudens het hierna in 
 lid 2 bepaalde, onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 
 a. Indien na het sluiten van de overeenkomst, aan Mens & Context ter kennis  
  gekomen omstandigheden, Mens & Context goede grond heeft te vrezen, dat de 
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  opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. 
 b. Indien Mens & Context aan de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst 
  gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en zekerheid uitblijft, dan wel 
  onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Mens & Context bevoegd de verdere 
  uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de 
  overeenkomst over te gaan. Een en ander laat onverminderd het recht van Mens & 
  Context om schadevergoeding te vorderen. 
2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen 
 de vorderingen van Mens & Context en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens 
 Mens & Context onmiddellijk opeisbaar zijn.  
 
Artikel 11. Bijzondere bepalingen m.b.t. uitvoering assessment 

1. Mens & Context is geheel vrij in de wijze waarop zij een kandidaat in het kader van een 
 assessment beoordeelt. In dat kader is Mens & Context niet verplicht om aan kandidaten 
 persoonlijke of zakelijke referenties te vragen, teneinde informatie te verzamelen omtrent 
 het arbeidsverleden en/of persoonlijke verleden van de kandidaat. Evenmin zal Mens & 
 Context actief enige informatie verzamelen betreffende het arbeidsongeschiktheidsverleden 
en/of de actuele medische gesteldheid van de kandidaat. 

2. Indien de kandidaat vrijwillig referenties aan Mens & Context opgeeft, dan is Mens & 
 Context niet verplicht om die referenties te benaderen en hen te vragen nadere 
 informatie te verstrekken omtrent de kandidaat. De eventueel, van de referenties en/of de 
 kandidaat, verkregen informatie betreffende het arbeidsverleden en/of persoonlijk verleden 
 van de kandidaat zal door Mens & Context niet op juistheid worden gecontroleerd zodat 
 Mens & Context geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de juistheid van de 
 informatie die Mens & Context verkregen heeft. Evenmin is Mens & Context verplicht om die 
informatie aan de opdrachtgever te verstrekken. Mens & Context is volledig zelfstandig 
bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan de opdrachtgever verstrekt. 

3. Voor zover de kandidaat zelf informatie aan Mens & Context verstrekt omtrent 
 arbeidsongeschiktheidsverleden, huidige medische gesteldheid, arbeidsvoorwaarden bij 
 vorige of huidige werkgever, naam en adresgegevens van huidige en vorige werkgever(s), 
 omstandigheden onder welke vorige arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd, justitiële 
documentatie (JDS),  werkvergunning, opleidingen en diploma´s etc., is Mens & Context niet 
verplicht om die informatie op juistheid te controleren zodat Mens & Context, ten aanzien 
van de juistheid van deze informatie, geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. Ook ten 
aanzien van deze informatie is Mens & Context volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen 
welke informatie zij aan de opdrachtgever verstrekt, met inachtneming van het in artikel 8 lid 
3 bepaalde. 

4. Mens & Context is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te selecteren, ten 
 behoeve van tewerkstelling bij opdrachtgever. Voor de beslissing om met een, door Mens & 
 Context geselecteerde, kandidaat een (arbeids)overeenkomst aan te gaan, alsmede voor 
 de inhoud van deze (arbeids)overeenkomst, is opdrachtgever verantwoordelijk. 
 Opdrachtgever aanvaardt dat Mens & Context op geen enkele wijze aansprakelijk is voor 
 tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die Mens & Context heeft 
geselecteerd. 

5. Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzichten en conform de normen 
 van goed vakmanschap. Mens & Context gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die de 
 kandidaten over zichzelf verstrekken of die van referenties zijn verkregen, juist zijn. 
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 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Mens & 
 Context sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten - 
 daaronder begrepen gevolgschade - van kandidaten, die mede als gevolg van de 
 opdrachtuitvoering bij opdrachtgever in dienst zijn getreden. 

Artikel 12. Gebreken/klachten 

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever en/of kandidaat, 
 cursist, coachee binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na 
 voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Mens & 
 Context.  
2. Indien een klacht gegrond is, zal Mens & Context de werkzaamheden alsnog verrichten 
 zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever en/of kandidaat, cursist, 
 coachee zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever met opgaaf van 
 redenen kenbaar te worden gemaakt. 
 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of 
 zinvol is, zal Mens & Context slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14. 

Artikel 13. Betaling 

1. Elke opdrachtgever (daaronder begrepen coachee, kandidaat of cursist) is verplicht de 
 werkzaamheden en eventueel geleverde zaken te betalen binnen de overeengekomen 
 termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van de factuur, op een door Mens & 
 Context aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden 
 zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. 
2. Mens & Context zal altijd voorafgaand aan het geven van begeleiding, advies, onderzoek 
 en voorafgaand aan het verrichten van welke werkzaamheden dan ook, van opdrachtgever 
 geheel of gedeeltelijke betaling van deze werkzaamheden kunnen eisen, daarin begrepen de 
 reis- en verblijfskosten van deelnemers.  
3. De reis- en verblijfskosten van Mens & Context ten behoeve van de werkzaamheden in 
 het kader van de opdracht, worden zoveel mogelijk in de offerte van Mens & Context 
 opgenomen. 
4. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft 
 betaald, is hij van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd.  
 In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Mens & Context gerechtigd alle 
 ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang 
 te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens de opdrachtgever 
 schadeplichtig kan worden. 
5. Indien na aanmaning betaling uitblijft maakt Mens & Context aanspraak op, voor zover 
 opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf,  een bedrag gelijk 
 aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten.  
 Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf  
 maakt Mens & Context aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke  
 (incasso)kosten die, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit 
 vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld 
 op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van 
 75 euro (exclusief BTW) voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur. 
 Ingeval van een gerechtelijke procedure is de debiteur alle daadwerkelijke gemaakte kosten 
 rechtsbijstand verschuldigd en uitdrukkelijk niet de geliquideerde proceskosten. 
6.  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats 
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 van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het 
 langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op 
 een latere factuur. 
7. Als van Mens & Context meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter 
 uitvoering van de overeenkomst, kan Mens & Context voor aanvang van haar 
 werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen. 

 
Artikel 14. Aansprakelijkheid 

Mens & Context is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover 
deze het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Mens & Context en/of haar werknemers en/of 
door haar ingeschakelde derden, met dien verstande dat Mens & Context nimmer aansprakelijk kan 
worden gesteld voor indirecte schade, van welke aard ook en door wie geleden, daaronder ook 
begrepen bedrijfsschade en gevolgschade. 
Deze aansprakelijkheid voor de schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Mens & 
Context voor de werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. 
Bij de opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere 
beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 
drie maanden. 
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen twee maanden na 
het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten 
heeft verwerkt.  
 
Artikel 15. Overmacht 

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent 
 in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of 
 niet voorzien, waarop Mens & Context geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mens 
 & Context niet in staat is haar verplichting na te komen. 
 2. Mens & Context heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de 
 omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Mens & Context haar 
 verbintenis had moeten nakomen. 
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Mens & Context opgeschort. Indien de 
 periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Mens & Context  
 niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te 
 ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.  
4. Indien Mens & Context bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar 
 verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij 
 gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de 
 opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit 
 geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde 
 heeft. 

 
Artikel 16. Toepasselijk recht 

Op elke overeenkomst tussen Mens & Context en de opdrachtgever is Nederlands recht van 
toepassing. 


