GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST/NDA
De ondergetekenden:
1.

en
2.

Bedrijf X, gevestigd en kantoorhoudende te ____, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel te ___________ onder
nummer _________ te deze zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
heer/mevrouw ___verder te noemen bedrijf X;
Bedrijf Y, gevestigd en kantoorhoudende te ____, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel te ___________ onder
nummer _________ te deze zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
heer/mevrouw ___verder te noemen bedrijf Y;

in aanmerking nemende:
-

dat bedrijf X zich heeft gespecialiseerd in _____en de daaruit vloeiende
producten/diensten in verschillende markten in de hele wereld voornemens is
te verkopen;
dat bedrijf Y zich in verbinding met bedrijf Y heeft gesteld en, na verkregen
globale informatie, aan bedrijf Y te kennen heeft gegeven een vergaande
interesse te hebben in een door Y ontwikkelde producten/diensten/concepten;
dat bedrijf X bereid is deze informatie aan bedrijf Y te verstrekken met het
doel _____ doch alvorens hiertoe over te gaan een
geheimhoudingsovereenkomst aan bedrijf Y wenst voor te leggen;
dat bedrijf Y geen bezwaren naar voren heeft gebracht tegen een dergelijke
geheimhoudingsovereenkomst, bereid is deze te ondertekenen en dat partijen
ter zake van de geheimhouding door bedrijf Y de gemaakte afspraken op
schrift wensen te stellen.

komen overeen als volgt:
1.

Bedrijf Y verplicht zich stipte geheimhouding te bewaren omtrent alle
informatie betreffende bedrijf X, en _______, zie bijlagen, ongeacht de
herkomst van informatie en de wijze en het tijdstip waarop de informatie door
bedrijf Y is verkregen.

2.

Bedrijf Y verplicht zich die maatregelen te treffen, die noodzakelijk zijn ter
voorkoming dat de, haar in bezit, zijnde informatie in handen van derde(n)
komt. Bedrijf Y zal de, haar in bezit,
zijnde informatie daartoe op een
deugdelijke en afgesloten plaats bewaren alsmede waken
tegen verlies en
diefstal van de informatie.

3.

Bedrijf Y erkent dat indien de informatie in handen van derde(n) komt, dit
ernstige gevolgen zal hebben voor bedrijf X en schade met zich mee zal brengen.
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4.

Behoudens de uitzonderingen genoemd in punt 6, is het bedrijf Y niet
toegestaan de, haar in bezit zijnde, informatie aan haar werknemers en/of
derde(n) af te geven, bekend te maken dan wel ter beoordeling voor te leggen
alsmede, op welke wijze dan ook, derde(n) inzicht te verschaffen in de
verkregen informatie.

5.

Bedrijf Y zal de verkregen informatie inzake bedrijf X enkel gebruiken voor
het doel waarvoor de informatie aan haar is verstrekt. Het is bedrijf Y niet
toegestaan de aan haar verstrekte informatie tot haar eigen (directe of
indirecte) voordeel aan te wenden, dan wel op welke wijze dan ook, door
gebruik te maken van de aan haar verstrekte informatie, bedrijf X schade te
berokkenen.

6.

Alle van Bedrijf X afkomstige informatie, waaronder de hierbij gaande
bijlagen, maar de op schrift gestelde, per e-mail verzonden, op (micro)film,
foto, video en/of geluidsdragers vastgelegde en aan Bedrijf Y verstrekte
informatie is en blijft het eigendom van Bedrijf X.
Het is Bedrijf Y niet toegestaan de alhier bedoelde informatie te (laten)
kopiëren, te (laten) dupliceren en/of op welke andere wijze dan ook op te
(laten) slaan.
Op eerste verzoek van Bedrijf X is Bedrijf Y gehouden de alhier bedoelde
informatie aan Bedrijf X te retourneren of van haar
computers/telefoons/tablets of andere voor informatieopslag geschikte
apparatuur en servers te wissen middels aangetekend schrijven.

7.

Het is bedrijf Y, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
bedrijf X, niet toegestaan contact op te (laten) nemen met (ex)werknemers
en/of de huidige relaties, waaronder doch niet beperkt tot (toe)leveranciers,
afnemers, adviseurs en financiers, van bedrijf X, met als doel het verkrijgen
van nadere en/of aanvullende informatie alsook het verifiëren van informatie
inzake bedrijf X.

8.

In geval bedrijf Y handelt in strijd met een van de artikelen van de
onderhavige overeenkomst, verplicht zij zich tot betaling aan bedrijf X van een
onmiddellijke opeisbare boete van € 100.000,00, alsmede van € 10.000,00
voor elke dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding duurt, onverminderd
het recht van bedrijf X om volledige schadevergoeding van bedrijf Y te vorderen.

9.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die
tussen partijen ontstaan ter zake van deze overeenkomst zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ____ op ..
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