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Geheimhouding overeenkomst
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Edisonstraat 94
7006 RE DOETINCHEM
Dr. W (Wilma) Eerenstein
Ing. J (Jan ) Brands
en
Bedrijf:
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Verder te noemen de partijen.
Nemen het volgende in aanmerking:
Partijen zijn bereid elkaar inzage te verstreken, onder de voorwaarde dat partijen over en weer de
betreffende informatie vertrouwelijk zullen behandelen.
Zij verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Informatie verschaffing.
a. Partijen verschaffen elkaar de benodigde documenten met toelichitng, hierna te noemen
“informatie”,
b. Partijen mogen kopieën maken van de informatie, echter uitsluitend voor zover dit
redelijkerwijs noodzakelijk is. Partijen zullen elkaar nauwkeurig op de hoogte stellen en
houden van door hen gemaakte kopieën in hardkopie en/of digitaal en van de redenen van
het maken van kopieën.
Artikel 1
verplichting
a. Partijen verplichten zich hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk strikte geheimhouding te
zullen betrachten van alle informatie, die partijen in het kader van het hierna genoemde doel
aan elkaar hebben verstrekt. Partijen zijn uitsluitend gerechtigd de informatie te gebruiken
voor het doel, waarvoor zij is bestemd, namelijk van nauwe samenwerking en of participatie.
b. Partijen zijn uitsluitend gerechtigd de informatie te gebruiken voor het doel, waarvoor zij is
bestemd.
c. Partijen verbinden zich de van elkaar ontvangen informatie op geen enkele wijze
commercieel of op andere manier te zullen gebruiken of te exploiteren zonder uitdrukkelijk
schriftelijke toestemming van de andere partij.

CONSULTANCY/ ENGINEERING / PROJECTS

Geheimhouding overeenkomst

d. Verder zullen partijen deze informatie evenmin geheel of gedeeltelijk aan derden verkopen
of op andere wijze ten dienste van derden stellen of ter inzage geven.
e. Partijen verbinden zich de door het van elkaar ontvangen informatie uitsluitend te delen met
die personeelsleden (van henzelf o f van hun dochterondernemingen), die daarvan kennis
moeten hebben in het kader van het in onderdeel b van dit artikel omschreven doel.
f.

Deze verplichtingen gelden zowel voor partijen als voor eventuele door hen in dit kader
ingeschakelde of in te schakelen dochterondernemingen, zowel huidige als toekomstige.
Partijen garanderen hierbij de stipte nakoming van deze verplichtingen door hun
dochterondernemingen. Onder dochterondernemingen van partijen worden verstaan
vennootschappen, waarin partijen direct of indirect de meerderheid van het geplaatste
(aandelen)kapitaal bezitten of direct of indirect de zeggenschap over de activiteiten van de
vennootschappen hebben.

Artikel 2
Als de in dit contract bedoelde samenwerking tussen partijen niet tot stand komt, zullen partijen
onmiddellijk alle stukken informatie inclusief de daarvan gemaakte kopieën, als bedoeld in deze
overeenkomst aan elkaar retourneren c.q. onmiddellijk alle digitaal, via internet of op andere wijze
verkregen bestanden, data e.d. vernietigen/deleten.
Artikel 3
a. Op deze overeenkomst is het Nederland recht van toepassing.
b. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien
uit deze overeenkomst. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen
exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Deze geheimhoudingsoverkomst is in tweevoud opgemaakt en getekend:
Datum:

Datum:

