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    Mentorovereenkomst 

Mentorproject Molenwaard 

Versie mei 2017 

 
Om het lokaal ondernemerschap te stimuleren ondersteunt het Mentorproject 
Molenwaard ondernemers via mentortrajecten. Hierbij wordt de kennis, kunde en 
ervaring van lokale ondernemers optimaal benut. Molenwaardse ondernemers met 
behoefte aan ondersteuning kunnen voor maximaal één jaar begeleid worden in een 
mentortraject. De vraag van de mentee kan bijvoorbeeld liggen op financieel, 
bedrijfskundig, organisatorisch of commercieel vlak.  
 

Mentor en mentee onderschrijven de algemene doelstellingen zoals beschreven in het 
basisdocument Mentorprogramma Molenwaard. De randvoorwaarden van de 
mentorbegeleiding (vorm, inhoud en coördinatie) wordt vastgelegd in hierna volgende 
mentorovereenkomst. 
 
Indien mogelijk wordt bij het opstellen van deze overeenkomst door mentor en mentee 
een subtitel bepaald, deze geeft kort en krachtig het doel/beoogd resultaat van het 
mentortraject weer. Belang van een sterke start, commitment en de wil om samen te 
werken moeten eruit spreken.  
 
Ondergetekenden: 
 
1. De mentor:  
Naam:                               

Adres:                                       
Postcode, Plaats:         
Telefoonnummer:                                                                                
E-mail:                                        
 
Hierna te noemen 'de mentor' 
 
2. De mentee:  
Naam:                           
Adres:                           
Postcode, Plaats:           
Telefoonnummer:                   
E-mail :                         . 
www:                            

 
Hierna te noemen 'de mentee' 
 
Tezamen te noemen: ‘partijen’ 
 
Verklaren te zijn overeengekomen: 
 
Artikel 1: 
De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van maximaal één jaar, gerekend met 
ingang van de datum van ondertekening van deze overeenkomst, op basis van 
wederzijds vertrouwen.  
 
De overeenkomst eindigt van rechtswege, onverlet het bepaalde in artikel 9, eerste lid.  
 

Artikel 2: 
De mentee verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij op de hoogte is van de doelstelling van het  
mentorproject, zoals beschreven in het basisdocument Mentorprogramma Molenwaard.  
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Artikel 3: 
De werkzaamheden zullen worden verricht eerst nadat de mentee de voor de 
totstandkoming van deze opdracht verschuldigde vergoeding van €100,- (zegge: 

honderd euro) heeft voldaan aan de stichting: Stichting Mentorproject Molenwaard, 
gevestigd te Molenwaard. Deze bijdrage dient ter dekking van algemene organisatorische 
kosten. Kosten van afspraken op een buitenlocatie zijn voor rekening van de mentee. 
 
Tijdig voor de afloop van deze overeenkomst bespreken beide partijen of er een 
verlenging van een half jaar noodzakelijk is. Na dit half jaar kan er in overleg tussen en 
voor rekening en risico van partijen een uren/kosten verrekening worden afgesproken in 
welke vorm en kwantiteit dan ook. Deze afspraken vallen buiten het verband van het 

Mentorprogramma Molenwaard.    
 
Artikel 4: 
De vraagstelling(en) van de mentee luidt: (zie ook kopie van intakegesprek) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                  
Artikel 5: 
1. De mentor verbindt zich gedurende één jaar aan de mentee, om te            

informeren, alsmede gevraagd en ongevraagd te adviseren over de in artikel 4.      

vermelde vraagstelling(en).  
2. De mentor verplicht zich geen enkele informatie aangaande de mentee en zijn/haar 

onderneming aan derden bekend te maken, tenzij de mentee vooraf daartoe 
schriftelijk toestemming verleent. 

3. Indien er vragen rijzen die de persoonlijke deskundigheid van de mentor overstijgen 
kan – in overleg met en op kosten van de mentee – een externe deskundige worden 
geraadpleegd. 

4. De mentor houdt zich ten behoeve van overleg met de mentee beschikbaar en zal 
regelmatig contact opnemen met de mentee om te informeren naar de stand van 
zaken in de onderneming. 

5. De mentor verbindt zich te handelen conform de beginselen van behoorlijk      
ondernemerschap, conform nationale, regionale en lokale regelgeving, normen en 
waarden, alsmede in overeenstemming met de doelstelling van het Mentorproject.
    

Artikel 6: 
1. De mentee blijft volledig en zelfstandig verantwoordelijk voor zijn handelen en/of 

nalaten bij de bedrijfsuitoefening. 
2. De mentee houdt zich ten behoeve van overleg met de mentor beschikbaar en      

informeert de mentor regelmatig over de stand van zaken in de onderneming. 
3. De mentee brengt de mentor geen kosten in rekening. 
4. De mentee verbindt zich te handelen conform de beginselen van behoorlijk      

ondernemer- en werkgeverschap, conform nationale, regionale en lokale        
regelgeving, normen en waarden, alsmede in overeenstemming met de doelstelling 
van het Mentorproject Molenwaard.  

 
Artikel 7: 
1. De mentor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, noch intern, noch extern, ter 

zaken van enig handelen en/of nalaten van de mentee alsmede voor schade, al dan 

niet daaruit voortvloeiend, hoe dan ook genaamd.   
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De mentor zal nimmer door de mentee aansprakelijk gesteld worden voor de 
door hem/haar gedane adviezen en handelingen. 
De mentee vrijwaart de mentor ter zake van aansprakelijkheidstelling door zijn/haar 
onderneming c.q. door medewerkers e.a., die daar onder zijn/haar 

verantwoordelijkheid werkzaam zijn ter zake van door de mentor gedane adviezen en 
handelingen.    

2. De mentor en mentee zullen de gegevens aangaande de mentee en zijn/haar    
onderneming met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen en 
overigens de Wet Bescherming Persoonsgegevens inachtnemen.  

3. De mentor en mentee verbinden zich de in lid 2 bedoelde gegevens niet aan derden 
bekend te maken, alsmede de gegevens niet beleenbaar of ter beschikking te stellen, 
noch te verkopen of te verhuren, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 

van de mentee. 
4. De mentor brengt de mentee geen kosten in rekening voor zijn begeleiding. 
5. Op verzoek van de mentee en/of de mentor verbinden zich beiden om verkregen of 

nog te verkrijgen ondernemingsgegevens te beschermen jegens derden, door 
ondertekening van de geheimhoudingsverklaring, welke verklaring na ondertekening 
hier als herhaald en ingelast moet worden beschouwd. 

 

Artikel 8: 
1. Intellectuele eigendom zoals auteursrechten, alsmede van computerinformatie,      

beeld- en geluidsdragers, tekeningen, maquettes, plannen en andere          
documentatiematerialen komen toe aan de partij (mentee dan wel mentor) die deze 
inbrengt tijdens het mentortraject.  

 
Artikel 9: 

1. De mentorovereenkomst eindigt tussentijds onder meer: 
 Indien mentor en mentee zulks overeenkomen (wederzijds goedvinden); 
 Indien de vraagstelling (onder 4) voldoende is beantwoord;  
 Om gezondheidsredenen van de mentee of de mentor;  
 Indien voor de onderneming van de mentee faillissement of surseance van 

betaling is aangevraagd of de onderneming anderszins niet meer in staat is haar 
verplichtingen te voldoen; 

 Er blijkt een andere expertise dan die van de mentor nodig te zijn;  
 Het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken door mentor of mentee;  
 Bij overlijden of onder curatele stelling van de mentor of de mentee. 

2. Opzegging geschiedt schriftelijk. 
3. Mentor en mentee zijn over en weer geen vergoeding, hoegenaamd ook, verschuldigd 

voor schade die is ontstaan door het vroegtijdige beëindigen van deze           
overeenkomst.  

 
Artikel 10: 
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, leggen partijen het vraagstuk aan 
het kernteam voor dat een bindende uitspraak doet. 
 
Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud:  
 
 
Datum:                  te              
 
Mentor:               Mentee:               
  


