
 
 

 

 
Gebruikersovereenkomst online games InContext Consultancy B.V. 
 
Artikel 1: Voorwaarden   
1.1 Op alle bestellingen van online games bij InContext zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, 
deze gebruikersovereenkomst en de Algemene voorwaarden van InContext van toepassing. Deze Algemene 
voorwaarden zijn te vinden in de bijlage.  

1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze gebruikersovereenkomst en de 
Algemene voorwaarden aanvaardt.  
 

Artikel 2: Prijs  
2.1 De op de website weergegeven prijs is de geldende prijs. InContext behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om 
de prijzen/voorwaarden te wijzigen. Bij wijziging van prijzen/voorwaarden worden deze gepubliceerd op de website. 

 
Artikel 3: Overeenkomst & herroepingsrecht  
3.1 Door middel van een afgeronde betaling aanvaardt de klant het aanbod en komt de overeenkomst tot stand. De 
klant ontvangt een link en de online game is per direct beschikbaar.  
3.2 De klant kan deze overeenkomst, voor levering van digitale inhoud (de online game), die niet op een materiële 
drager is geleverd, niet meer ontbinden. Met het aangaan van de overeenkomst en het afronden van de betaling stemt 
de klant er mee in dat daarmee het herroepingsrecht komt te vervallen.   

 
Artikel 4: Databescherming en beveiliging  
4.1 Omdat de overeenkomst en de uitvoering elektronisch tot stand komen, treft InContext passende technische en 
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige 
webomgeving.  
4.2 InContext maakt gebruik van het Mollie betaalplatform. Alle data die zij verwerken wordt gegarandeerd opgeslagen 
op Nederlandse servers. Deze servers staan in extreem beveiligde datacentra, onder toezicht van een gespecialiseerd 
NOC-team. Mollie voldoet aan alle richtlijnen voor de veiligheid van internetbetalingen, opgesteld door de Europese 
Bankautoriteit. Daarnaast krijgen zij permanent toezicht van De Nederlandsche Bank. 
 
 
Artikel 5: Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
5.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door InContext geleverde 
online games geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Het is de klant dan ook niet toegestaan een (online) game (of 
delen daarvan) te kopiëren. Het delen van gebruikservaringen is daarentegen wel toegestaan en wordt aangemoedigd. 
 

Artikel 6: Uitvoering  
6.1 InContext zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van bestellingen en de 
uitvoering van online games. In het geval van een (technisch) mankement is InContext tijdens kantoortijden (van 09:00 
uur tot 17:30 uur) bereikbaar voor ondersteuning op +31 (0)35 628 68 48.  

6.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft InContext in geval van overmacht het recht om, 
naar eigen keuze, de uitvoering van online games op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke 
tussenkomst te ontbinden. Dit door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zonder dat InContext gehouden is tot 
de betaling van enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

6.3 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan InContext of door haar ingeschakelde 
derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling 
of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

 
  


