
 
 

GEHEIMHOUDINGSVERKLARING 
 

Paraaf Rechthebbende:       Paraaf Geïnteresseerde: 

 

 
 
 
 
De Partijen, 
 
 
Dhr./mevr. __________, geboren op dd mm jjjj, woonachtig aan  _______________, te 
_______________, Bedrijfsnaam _______________, rechthebbende respectievelijk maker, hierna 
te noemen Rechthebbende 
 
 
 
en 
 
 
 
__________________________, gevestigd en kantoorhoudende aan / woonachtig aan 
_______________, te _________________________, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
_____________________________, hierna te noemen Geïnteresseerde 
 
 
 
zijn als volgt overeengekomen: 
 
 
 
a. Geïnteresseerde heeft belangstelling getoond om kennis te nemen van het 

idee/concept/formule van Rechthebbende, hierna te noemen “_________________”, 
zoals nader omschreven in de bij deze verklaring horende bijlage, welke bijlage 
Geïnteresseerde ter inzage zal krijgen nadat de onderhavige verklaring getekend is en 
welke bijlage door Geïnteresseerde na inzage “voor gezien” getekend zal worden. 

 
 

b. Dat Geïnteresseerde de informatie, welke schriftelijk is vastgelegd in de onder a. 
bedoelde bijlage en tevens door CC Proof B.V., te Amsterdam, is geregistreerd en 
voorzien van een digitale stempel, wenst te verkrijgen van Rechthebbende teneinde het 
idee/concept/formule “____________” op technische en/of commerciële haalbaarheid 
te kunnen beoordelen. 

 
 

c. De informatie als genoemd in de onder a. en b. bedoelde bijlage kan daarnaast in elke 
vorm, waaronder ook mondeling, aan Geïnteresseerde worden verstrekt. 

 
d. Geïnteresseerde zal alle in de onder a. tot en met c. genoemde informatie die hem of 

haar door Rechthebbende is of zal worden verstrekt, beschouwen en behandelen als 
strikt vertrouwelijke informatie en deze informatie derhalve tegenover derden strikt 
geheim zal houden. 



   

Paraaf Rechthebbende:       Paraaf Geïnteresseerde: 

 

 
 

e. Dat Geïnteresseerde slechts die medewerkers van haar organisatie op de hoogte zal 
stellen van de onder a. tot en met c. genoemde informatie, voor wie geldt dat zulks 
voor Geïnteresseerde strikt noodzakelijk is, om een gefundeerd oordeel over de 
informatie en het idee/concept/formule te verkrijgen. 

 
 

f. Dat Geïnteresseerde bovendien deze medewerkers zal binden aan de inhoud van deze 
geheimhoudingsverklaring. 

 
 
g. Dat Geïnteresseerde is tot geheimhouding van de onder a. tot en met c. genoemde 

informatie gehouden totdat Rechthebbende de betreffende informatie publiekelijk 
bekend heeft gemaakt, of totdat de verstrekte informatie publiekelijk bekend is 
gemaakt buiten toedoen of nalaten van Geïnteresseerde. 

 
 
h. Dat Geïnteresseerde de onder a. tot en met c. genoemde informatie niet ten behoeve 

van zichzelf of derden zal gebruiken, tenzij Geïnteresseerde ten genoegen van 
Rechthebbende kan aantonen dat de door hem verstrekte informatie reeds voor 
ondertekening van onderhavige verklaring binnen het bedrijf van Geïnteresseerde en/of 
publiekelijk bekend was.  

 
 
i. Dat Geïnteresseerde Rechthebbende in de onder i. genoemde situatie zo spoedig 

mogelijk onder opgaaf van bron van deze bekendheid op de hoogte zal stellen. 
 
 
j. Geïnteresseerde verplicht zich de onder a. t/m c. bedoelde informatie op geen enkele 

wijze, in gewijzigde noch ongewijzigde vorm, te exploiteren dan wel op andere wijze toe 
te passen of te gebruiken dan hierboven beschreven. In het geval het gebruik van de 
verstrekte informatie door de Geïnteresseerde, anders dan welk gebruik conform deze 
overeenkomst is toegestaan, resulteert in het verkrijgen van intellectuele eigendoms-
rechten of andere vermogens- of eigendomsrechten, verplicht Geïnteresseerde zich 
deze rechten onverwijld om niet over te dragen aan Rechthebbende. 



 
 

 

 
k. Dat Geïnteresseerde Rechthebbende binnen 2 weken na kennisname van de onder a. tot 

en met c. bedoelde informatie schriftelijk op de hoogte zal stellen van de uitkomsten van 
de conform de onder b. verrichte beoordeling. 

 
 
l. In het geval de verplichtingen als genoemd onder e. tot en met l. door Geïnteresseerde 

niet of niet volledig worden nagekomen, is Geïnteresseerde per gebeurtenis een 
onmiddellijk opeisbare vergoeding van €25.000,- aan Rechthebbende verschuldigd. 
Onverlet en onverminderd het recht van Rechthebbende op een volledige 
schadevergoeding. 

 
 
m. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die 

voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of de uitvoering ervan 
worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, zulks behoudens 
voorzover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. 
 

 
 
 

                                                    (Rechthebbende)                                                    (Geïnteresseerde) 

datum:______________________ datum:______________________ 

plaats: ______________________ plaats: ______________________ 

 

Handtekening:____________________ 

Naam:            _____________________ 

 

 

Handtekening:____________________ 

Naam:            _____________________ 

Functie:          _____________________ 

 


