GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST
de ondergetekenden:
(bedrijfs)naam:

……………………………………………………….

naam vertegenwoordiger bedrijf:

……………………………………………………….

straatnaam en huisnummer:

……………………………………. nummer: …….

postcode:

……………………………………………………….

plaats:

……………………………………………………….

KvK-nummer:

……………………………………………………….

hierna te noemen: “Geheimhouder”
en
(bedrijfs)naam:

……………………………………………………….

naam vertegenwoordiger bedrijf:

……………………………………………………….

straatnaam en huisnummer:

……………………………………. nummer: …….

postcode:

……………………………………………………….

plaats:

……………………………………………………….

KvK-nummer:

……………………………………………………….

hierna te noemen: “Verstrekkende Partij”
nemen het volgende in aanmerking:
•

dat de Verstrekkende Partij en Geheimhouder overleg voeren over
……………………………………………………………………………….…………..………………
……………………………………………………………….…………..………………………………
……………………………………………….………….., hierna te noemen het “Doel”;

•

dat aan Geheimhouder bepaalde informatie en gegevens worden verstrekt door de
Verstrekkende Partij, waaronder:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………..………………………………………………………
……………………….…………..;

•

dat de Verstrekkende Partij er een gerechtvaardigd belang bij heeft dat de door haar
verstrekte informatie volledig geheim gehouden wordt, zodat Geheimhouder verklaart dat al
hetgeen besproken wordt en over en weer aan informatie wordt verstrekt strikt geheim zal
worden gehouden en dat zij daarvan geen gebruik of misbruik ten eigen of andermans nutte
zal maken.
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en komen het volgende overeen:
1. vertrouwelijke informatie
1.1.

Geheimhouder erkent dat hem strikte geheimhouding is opgelegd, zowel tijdens als na
beëindiging van de uitwisseling van informatie over het Doel, ter zake van alle gegevens,
informatie en/of bijzonderheden die:
(1)
direct of indirect aan Geheimhouder zijn of worden verstrekt; en/of
(2)
betrekking hebben op de onderneming van de Verstrekkende Partij; en/of
(3)
betrekking hebben op onderneming(en) van aan de Verstrekkende Partij gelieerde
(rechts)personen; en/of
(4)
betrekking hebben op het Doel.
De hiervoor omschreven gegevens, informatie en bijzonderheden worden hierna zowel
gezamenlijk als afzonderlijk genoemd “Vertrouwelijke Informatie”.

2.

geheimhouding
2.1.

De Geheimhouder zal alle Vertrouwelijke Informatie volledig geheimhouden. Onder
geheimhouden wordt in dit verband in ieder geval verstaan dat:
(1)
van de Vertrouwelijke Informatie geen mededelingen aan derden, zowel mondeling
als schriftelijk en zowel direct als indirect, mogen worden gedaan zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verstrekkende Partij; en/of
(2)
Vertrouwelijke Informatie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Verstrekkende Partij niet ten andermans nutte mag worden
gebruikt.

2.2.

Onder geheimhouden wordt in dit verband eveneens verstaan het feit dat Vertrouwelijke
Informatie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Verstrekkende Partij niet ten eigen nutte mag worden gebruikt, tenzij dat gebruik
noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het Doel.

2.3.

Geheimhouder zal geen Vertrouwelijke Informatie verstrekken aan of delen met derden
(zoals door haar in te schakelen adviseurs, werknemers of anderen). In afwijking van
voorgaande zin, is het Geheimhouder toegestaan om Vertrouwelijke Informatie te
bespreken met of te verstrekken aan derden nadat Geheimhouder daartoe de schriftelijke
instemming heeft verkregen van de Verstrekkende Partij. De Verstrekkende Partij kan aan
die instemming de voorwaarde verbinden dat die derde met haar een
geheimhoudingsovereenkomst sluit.

2.4.

De verplichting tot geheimhouding is slechts niet van toepassing indien:
(1)
die Vertrouwelijke Informatie reeds algemeen bekend is op het moment van
bekendmaking aan Geheimhouder;
(2)
die Vertrouwelijke Informatie al bekend is bij Geheimhouder op het moment van
bekendmaking aan hem.
Indien Geheimhouder een beroep wenst te doen op een van deze uitzonderingen, dient hij
te bewijzen dat van die uitzondering sprake is. Tevens dient Geheimhouder in een dergelijk
geval steeds tijdig -uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de Vertrouwelijk Informatie- van
zijn beroep op dit artikel schriftelijk melding te maken bij de Verstrekkende Partij en dient
hij op dat moment zijn bewijzen te overleggen dat van de gestelde uitzondering sprake is,
bij gebreke waarvan geen beroep meer op dit artikel gedaan kan worden.

2.5.

Geheimhouder zal uiterste zorg besteden aan (en zorg dragen voor) een deugdelijke en
veilige opslag van de Vertrouwelijke Informatie, zodat voorkomen wordt dat in strijd met de
overeenkomst Vertrouwelijke Informatie niet geheimgehouden zou worden.
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2.6.

3.

Geheimhouder verklaart, zowel voor, tijdens als na beëindiging van de door hem uit te
voeren werkzaamheden, niet direct of indirect betrokken te zijn geweest of te zullen zijn of
worden bij werkzaamheden die gelijk, gelijkwaardig of vergelijkbaar zijn met het Doel.
eigendom Vertrouwelijke Informatie

3.1.

4.

De Verstrekkende Partij blijft te allen tijde eigenaar van alle mogelijke rechten op de
Vertrouwelijke Informatie. Aan deze overeenkomst kan Geheimhouder nimmer enig recht
(zoals een eigendomsrecht of licentie) ontlenen ten aanzien van de Vertrouwelijke
Informatie, anders dan dat hij bevoegd is om kennis te nemen van die Vertrouwelijke
Informatie ten behoeve van het Doel. Geheimhouder zal niets in of aan de Vertrouwelijke
Informatie verwijderen of veranderen of zonder expliciete toestemming kopieën van die
Vertrouwelijke Informatie maken.
verplichting tot teruggave Vertrouwelijke Informatie

4.1.

5.

Geheimhouder verplicht zich om alle door of namens de Verstrekkende Partij verstrekte
(digitale) documenten en gegevens en tevens alle (digitale) kopieën daarvan, op eerste
verzoek van de Verstrekkende Partij aan haar te retourneren en geen afschriften daarvan
te bewaren of aan derden te verstrekken. Geheimhouder is niet bevoegd om een beroep te
doen op een haar mogelijk alsdan toekomende bevoegdheid en/of recht om die gegevens
achter te houden, zoals op een mogelijke bevoegdheid tot opschorting. Geheimhouder
doet uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid om een beroep te doen op dergelijke
bevoegdheden/rechten.
boetebeding

5.1.

6.

Indien Geheimhouder, dan wel aan haar gelieerde (rechts-)personen of natuurlijke
personen, enige verplichting genoemd in deze geheimhoudingsovereenkomst schendt,
verbeurt Geheimhouder zonder ingebrekestelling aan de Verstrekkende Partij een direct
opeisbare, niet voor verrekening vatbare, boete van € 25.000,- per dag, te vermeerderen
met een boete van € 5.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zulks
onverminderd het recht van de Verstrekkende Partij om in plaats daarvan vergoeding van
haar daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
rechtskeuze

6.1. Op deze geheimhoudingsovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.2. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze
overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de
bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Verstrekkende Partij ten tijde van het
sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.
Geheimhouder

Verstrekkende Partij

Plaats:

…………..…………………..

…………..…………………..

Datum:

…………..…………………..

…………..…………………..

Naam:

…………..…………………..

…………..…………………..

Handtekening:

…………..…………………..

…………..…………………..
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Toelichting bij model geheimhoudingsovereenkomst
Bij het opstellen van dit model zijn bepaalde keuzes gemaakt. Enkele daarvan worden toegelicht:
-‐

-‐

-‐
-‐

-‐
-‐

Op de eerste pagina van dit model dient de gebruiker bij de “…..” gegevens in te voeren.
Onder de kop “nemen het volgende in aanmerking”, dient bij de eerste bullet point
opgenomen te worden; een uitleg en/of omschrijving over de werkzaamheden en de
samenwerking waarop de informatieverstrekking ziet. Bij het tweede bullet point dient een
(globale) omschrijving opgenomen te worden van de te verstrekken gegevens/informatie,
zonder die gegevens/informatie prijs te geven.
deze overeenkomst is “eenzijdig”, daarmee wordt bedoeld dat één partij gegevens en
informatie verstrekt aan een andere partij. Die andere partij ontvangt slechts gegevens en
verstrekt dus niet ook zelf gegevens. Zouden beide partijen gegevens en informatie aan
elkaar verstrekken, dan is een “tweezijdige” en dus aangepaste
geheimhoudingsovereenkomst wenselijk.
er zijn (ten behoeve van de geheimhouder) geen garanties opgenomen ten aanzien van de
juistheid van de door de Verstrekkende Partij te verstrekken gegevens en informatie;
er is geen bepaling opgenomen die betrekking heeft op mogelijke wijzigingen en/of
aanvullingen van Vertrouwelijke Informatie die tot het ontstaan van nieuwe intellectuele
eigendomsrechten zouden kunnen leiden. Een dergelijke bepaling kan worden opgenomen
om reeds op voorhand vast te stellen wie eigenaar wordt van die mogelijk te ontstane
intellectuele eigendomsrechten.
op basis van deze overeenkomst mogen derden (zoals ook werknemers) pas geïnformeerd
worden na instemming door de Verstrekkende Partij. Indien een meer soepele afspraak
wenselijk zou zijn, dient dat te worden aangepast.
de boete is vastgesteld op een bepaald bedrag. Een boete kan ook achterwege gelaten
worden maar ook juist op een lager of hoger bedrag worden vastgesteld, mede afhankelijk
van de te beschermen belangen.

Gelet op de omvang van alle aspecten die een rol kunnen spelen bij het opstellen van een
geheimhoudingsovereenkomst, is het helaas niet mogelijk om in dit document een volledige lijst van
die aspecten op te nemen. Indien u een geheimhoudingsovereenkomst wenst te gaan gebruiken en/of
vragen heeft over bepaalde voorzieningen die juist wel of niet in dit concept zijn opgenomen, kunt u
vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer: 073 - 648 46 46.
Gebruiksvoorwaarden
Dit model wordt u kosteloos aangeboden door Pantser advocaten B.V.
Om te voorkomen dat een model (zoals een overeenkomst, verklaring of brief) te lang, onleesbaar en
onbegrijpelijk wordt, zijn bij het opstellen daarvan bepaalde keuzes gemaakt. Niet voor alle denkbare
situaties is dus een voorziening opgenomen in het model.
Daarnaast is geen rekening gehouden met de specifieke omstandigheden en afspraken die van
toepassing zijn op de situatie bij de gebruiker van het model. Die omstandigheden en afspraken waren
bij de opsteller van het model immers niet bekend. De gebruiker dient dan ook goed te beoordelen of
de voorzieningen opgenomen in het model aansluiten bij de feitelijk door hem gemaakte (of te maken)
afspraken.
Het is van belang om u te realiseren dat slechts na een analyse van uw situatie een op uw wensen
afgestemd document kan worden opgesteld waarin de voor u van belang zijnde voorzieningen zijn
opgenomen.
Hoewel zorg wordt besteed aan het up-to-date houden van modellen, kan niet worden gegarandeerd
dat in de modellen steeds de meest actuele stand van wetgeving en jurisprudentie is verwerkt.
De modellen zijn opgesteld voor in Nederland gevestigde partijen of personen, waarbij de activiteit
waarop het model betrekking heeft steeds in Nederland wordt uitgevoerd. Alhoewel niet is uitgesloten
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dat bepaalde modellen ook voor situaties gebruikt kunnen worden waarin niet aan die twee
voorwaarden is voldaan, zijn de modellen niet zonder meer geschikt voor betrekkingen met een
internationaal karakter.
De modellen mogen door ondernemers en ondernemingen worden gebruikt bij het opstellen van
contracten die zij met hun relaties willen sluiten of bij het opstellen van brieven die zij aan hun relaties
willen verzenden. Het op een andere wijze of voor andere doeleinden gebruiken van de modellen is
niet toegestaan.
Gebruik van dit model vindt volledig op eigen risico plaats en er wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard voor eventuele schade die zou voortvloeien uit het gebruik van dit model.
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