GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST
Partijen


Verstrekkende partij, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het
handelsregister in Nederland onder nummer 12312312), enerzijds,



Ontvangende partij, gevestigd te Den Haag, ingeschreven in het handelsregister
in Nederland onder nummer 98765432, anderzijds,

LD

en

overwegende, dat





Partijen bij deze overeenkomst overwegen een handelstransactie met elkaar
aan te gaan betreffende aan- of verkoop van producten, licentiëring van
standaardsoftware of levering van diensten;
Partijen voor deze transactie op vertrouwelijke basis in onderhandeling wensen
te treden (hierna: het Doel);
partijen ten behoeve van het Doel bepaalde informatie wensen uit te wisselen
waaronder samples;
Partijen hun onderlinge verplichtingen aangaande vertrouwelijke informatie
wensen vast te leggen;
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zijn het volgende overeengekomen:

O
O

Artikel 1. Verplichting tot geheimhouding

V

1.1. Onder Informatie wordt verstaan alle informatie en gegevens met betrekking tot
bedrijfsvoering, marketing, onderzoek, ontwikkeling, uitvindingen, know-how,
monsters (samples), specificaties van producten of diensten, relaties, klanten of
leveranciers, ongeacht de vorm waarin deze is vastgelegd of aangeboden (dus inclusief
e-mail, digitale bestanden, papieren bestanden en mondelinge mededelingen).
1.2. Onder Vertrouwelijke Informatie wordt verstaan alle informatie waarvan uit de
context blijkt dat de verstrekkende partij deze als vertrouwelijk beschouwde of
waarvan de ontvangende partij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs had moeten
kennen gezien de aard of inhoud van de Informatie. Informatie die is gemarkeerd als
vertrouwelijk of waarvan het vertrouwelijke karakter binnen 30 dagen na verstrekking
wordt gemeld wordt hier in ieder geval onder gerekend.
1.3. De ontvangende partij zal alle Vertrouwelijke Informatie die hij van de
verstrekkende partij ontvangt als strikt vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken
ten behoeve van het Doel. Deze plicht tot strikt vertrouwelijk behandelen geldt voor
de looptijd van deze geheimhoudingsovereenkomst plus een periode van een jaar
daarna. Het analyseren van eigenschappen van verstrekte monsters (samples) is alleen
toegestaan indien noodzakelijk voor het Doel.
1.4. De ontvangende partij zal zorgen dat Vertrouwelijke Informatie hetzelfde niveau






verkrijgbaar is bij een derde zonder dat deze derde enige
geheimhoudingsbepaling jegens de verstrekkende partij zou schenden door
deze verstrekking;
onafhankelijk en zonder gebruikmaking van Informatie van de verstrekkende
partij is ontwikkeld door de ontvangende partij; of
zonder bijzondere inspanning af te leiden is uit vrij op de markt beschikbare
producten.

Artikel 4. Geen garanties
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3.2. Informatie verliest niet haar vertrouwelijke karakter wanneer delen van deze
informatie daarvan beschikbaar zijn zoals bedoeld in lid 1.
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4.1. Alle Vertrouwelijke Informatie wordt verstrekt zonder enige aanspraak op
juistheid of garanties van welke aard dan ook. 4.2. De verstrekkende partij aanvaardt
geen aansprakelijkheid op welke grond dan ook voor enigerlei schade die de
ontvangende partij mocht lijden als gevolg van het gebruik van Vertrouwelijke
Informatie. 4.3. In deze overeenkomst zal niets geïnterpreteerd worden als een
verplichting van één van beide partijen om enige intellectueel eigendomsrechten aan
de andere partij over te dragen, tenzij expliciet anders aangegeven.
4.4. Het gebruiksrecht voor de beschikbaar gestelde software is beperkt tot voor het
Doel noodzakelijke handelingen. Het gebruiksrecht vervalt wanneer deze
geheimhoudingsovereenkomst eindigt.

Artikel 5. Aansprakelijkheid en boetebeding

V

O
O

5.1. De ontvangende partij is ten volle aansprakelijk voor alle schade die de
verstrekkende partij lijdt als gevolg van een schending van de geheimhoudingsplicht
van Vertrouwelijke Informatie.
5.2. Onder schade wordt hier mede verstaan gederfde omzet en winst, gemiste
inkomsten, boetes en schadevergoedingen die de verstrekkende partij aan derden
moet betalen van welke bepaalde Vertrouwelijke Informatie afkomstig is.
5.3. Indien De ontvangende partij de geheimhoudingsplicht schendt, is deze daarvoor
zonder sommatie of ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd
aan de verstrekkende partij van € 123.123,00. Deze boetebepaling doet geen afbreuk
aan het recht van de verstrekkende partij op volledige schadevergoeding van de
ontvangende partij.

Artikel 6. Overige bepalingen
6.1. Deze geheimhoudingsovereenkomst wordt aangegaan op de laatste hieronder
genoemde datum en heeft een looptijd van drie maanden vanaf die datum.
Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk met instemming van beide partijen.
6.2. Op deze geheimhoudingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze
geheimhoudingsovereenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde

Namens: Ontvangende partij
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Namens: Verstrekkende partij
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Nederlandse rechter voor het arrondissement waar gevestigd is, tenzij dwingend recht
anders voorschrijft.
6.3. In het geval enige bepaling uit deze geheimhoudingsovereenkomst in strijd blijkt
met dwingend recht of om een andere reden nietig, ongeldig of niet afdwingbaar blijkt
te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele geheimhoudingsovereenkomst aan.
Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke
bepaling gestalte wordt gegeven.
6.4. Deze geheimhoudingsovereenkomst en alle bijbehorende informatie-uitwisseling
zal niet worden gezien als een toezegging of plicht voor één der partijen om met de
andere partij enige nadere overeenkomst te sluiten.
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