GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST
(Hierna “de Overeenkomst”)
DE ONDERGETEKENDEN:
Naam bedrijf gevestigd te ……………………………. aan het adres ……………………………., in deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door …………………………………...
en
Veilig Werken Zonder Zorgen gevestigd te Rotterdam aan het adres Brandingdijk 62, in deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr. J. van de Bor.
Voornoemde contractanten individueel ook genoemd als ‘Partij’ en gezamenlijk als ‘Partijen’.

OVERWEGENDE DAT:


Partijen zowel de status van informatie verstrekkend (hierna: ‘Verstrekkende Partij’) als informatie
ontvangende (hierna: ‘Ontvangende Partij’) kunnen hebben. Kortom, dat deze Overeenkomst een
tweezijdige geheimhoudingsovereenkomst is.



De Verstrekkende Partij bereid is om aan de Ontvangende Partij bepaalde Informatie (zoals
gedefinieerd in artikel 1) te verstrekken, met het doel om inhoudelijk te adviseren en/of om met
elkaar te onderzoeken of Partijen een nader overeen te komen contractuele relatie kunnen
aangaan.



De Ontvangende Partij bereid is om zulke Informatie te ontvangen en te gebruiken en alle
uitkomsten en bevindingen van de beoordeling van deze Informatie te verstrekken aan de
Verstrekkende Partij.



De Verstrekkende Partij wenst te voorkomen, dat derden onbedoeld kunnen beschikken over de
Informatie en wil hiermede iedere vorm van misbruik van de Informatie, dan wel het gebruik ervan
buiten de strekking van deze Overeenkomst, afweren.



De Ontvangende Partij slechts gerechtigd is deze Informatie te gebruiken binnen de strekking van
deze Overeenkomst.
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VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:


Informatie



‘Informatie’ houdt onder meer in de informatie en gegevens verstrekt door de Verstrekkende Partij en
ontvangen door de Ontvangende Partij met betrekking tot niet limitatief, technische gegevens,
commerciële, financiële en juridische informatie.



Geheimhouding



Informatie, in welke vorm en op welke wijze dan ook verstrekt aan de Ontvangende Partij,
zal worden aangemerkt als vertrouwelijk indien de aard van die informatie vertrouwelijk is en
waarvan de Ontvangende Partij redelijkerwijs kan weten of behoort te weten dat die informatie
vertrouwelijk is (waaronder, maar niet limitatief, technische gegevens, commerciële, financiële en
juridische informatie).



Partijen zijn verplicht alle Informatie, welke door de andere Partij verstrekt is, gedurende het
bestaan van deze Overeenkomst, alsook gedurende de termijn als genoemd in artikel 4,
vertrouwelijk te behandelen, uitsluitend te gebruiken binnen de strekking van deze Overeenkomst
en deze niet te verstrekken aan derden noch op enige wijze bekend te maken, tenzij daarvoor de
voorafgaande schriftelijke toestemming door Verstrekkende Partij is gegeven. Bovendien zal de
Ontvangende Partij redelijke voorzorgsmaatregelen treffen ter voorkoming van onbevoegde
verstrekking van de Informatie.



De Ontvangende Partij mag alleen Informatie openbaren of verstrekken aan haar werknemers, die
zich daadwerkelijk bezighouden met het verrichten van werkzaamheden waarbij zulke Informatie is
vereist, onder voorwaarde dat met de desbetreffende werknemers geschikte schriftelijke
(arbeids)overeenkomsten zijn gesloten, waarin van hen geëist wordt, dat ze met betrekking tot
zulke Informatie geheimhouding betrachten.



De verplichting tot geheimhouding is niet van toepassing op Informatie waarvan de Ontvangende
Partij kan aantonen dat zij:








Daarover reeds beschikte voor aanvang van deze Overeenkomst.;
Publiekelijk bekend is of is geraakt, na aanvang van deze Overeenkomst buiten toedoen
van de Ontvangende Partij.;
Deze onafhankelijk van de te ontvangen Informatie heeft ontwikkeld.;
Deze van een derde heeft ontvangen en naar beste weten mocht aannemen dat deze
Informatie niet van de Verstrekkende Partij afkomstig is.;
Deze dient te openbaren op bevel van een gerechtelijk instituut, administratief orgaan,
dan wel een overheidsinstelling, met dien verstande dat de Ontvangende Partij de
Verstrekkende Partij daarvan onverwijld in kennis stelt, opdat deze in de gelegenheid
wordt gesteld om hierin te interveniëren en mogelijkerwijs de openbaring te voorkomen.

Eigendom



De Verstrekkende Partij behoudt zich het recht van eigendom voor op alle zaken die Informatie
bevatten. Er wordt in het kader van deze Overeenkomst geen eigendom overgedragen.



Indien de Verstrekkende Partij verzoekt tot retournering van alle zaken die Informatie bevatten, zal
de Ontvangende Partij aan dat verzoek onverwijld gevolg geven.
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Inwerkingtreding en duur van de Overeenkomst



De datum waarop deze Overeenkomst in werking treedt, zal zijn de datum van ondertekening van
de laatst tekenende Partij.



De duur van deze Overeenkomst na ondertekening door beide partijen wordt aangegaan voor de
duur van de overige overeenkomsten. Deze Overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment
van beëindiging c.q. ontbinding van de opdracht. De verplichtingen aangaande de
vertrouwelijkheid, het openbaar maken en het gebruiken van de Informatie zoals thans is
neergelegd in de artikelen 2 en 3 van deze Overeenkomst, blijven na afloop van deze
Overeenkomst van kracht.



Rechts- en forumkeuze



Op deze rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing.



Alle geschillen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement
Utrecht.

Aldus overeengekomen in tweevoud op Datum en ondertekend te Veenendaal:

Verstrekkende Partij

Ontvangende Partij

___________________________

____________________________

Mevr./ Dhr.

Dhr. J. van de Bor
Veilig Werken Zonder Zorgen
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