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Onderhandelingsovereenkomst 

 
Partijen: 
 
Naam partij A, ten deze op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd door naam vertegenwoordiger partij 
A, gevestigd te vestigingsplaats, hierna te noemen partij A, 
 
en: 
 
Naam partij B, ten deze op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd door naam vertegenwoordiger partij B, 
gevestigd te vestigingsplaats, hierna te noemen partij B. 
 
Overwegende dat: 
 
Partij A en partij B in onderhandeling wensen te treden om  te bezien of overeenstemming kan worden 
bereikt omtrent een (concept)overeenkomst betreffende: onderwerp van de beoogde overeenkomst; 
 
Dat partij A en partij B afspraken wensen te maken over de wijze waarop de onderhandelingen worden 
gevoerd en met name waar het betreft de duur van de onderhandelingen, de exclusiviteit, de 
onderhandelaars en de wijze van besluitvorming; 
 
Dat partij B zich realiseert dat de medewerkers van partij A in het kader van de te voeren 
onderhandelingen de functie hebben van adviseur en niet bevoegd zijn toezeggingen te doen of 
afspraken te maken; 
 
Dat de in deze overeenkomst genoemde onderhandelaars op basis van hun deskundigheid en 
verantwoordelijkheid beoordelen of de onderhandelingen kunnen leiden tot een voorstel dat geschikt is 
om aan de bevoegde personen of organen te worden voorgelegd; 
 
Dat partijen door het aangaan van deze overeenkomst wensen uit te sluiten, dat reeds tijdens de 
onderhandelingen over en weer verplichtingen ontstaan en dat het beëindigen van de onderhandelingen 
zou kunnen leiden tot schadeplichtigheid; 
 
Komen overeen als volgt: 
 
Artikel 1: doel van de overeenkomst 
1.1 De overeenkomst heeft tot doel het onderhandelingsproces vast te leggen, gedurende welk 

proces partijen bezien of overeenstemming kan worden bereikt over een voorstel aan de tot 
besluitvorming bevoegde personen of organen van hun respectievelijke 
 bedrijven/organisaties.  

 
1.2 De in het vorige lid bedoelde overeenkomst betreft: onderwerp van de overeenkomst.  
 
Artikel 2: onderhandelaars 
 
2.1 Als onderhandelaars treden op van de zijde van partij A: 
 Namen invullen 
 
2.2 Als onderhandelaars treden op van de zijde van partij B: 
 Namen invullen 
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2.3 Wijzigingen in de onder 2.1 en 2.2 genoemde personen worden per omgaande schriftelijk 
 aan de wederpartij meegedeeld. 
 
Artikel 3: verplichtingen onderhandelaars 
3.1 Indien overeenstemming wordt bereikt tussen de onderhandelaars over de tekst van de 

overeenkomst als bedoeld in artikel 1 zullen de onderhandelaars de tekst van de overeenkomst 
zo spoedig mogelijk ter besluitvorming aan de daartoe bevoegde personen of organen van hun 
bedrijf/organisatie (doen) voorleggen. 

 
3.2 De besluitvorming bij partij A vindt plaats als volgt: 
 * Beslissing door  : naam/namen invullen 
 * Goedkeuring door : naam/namen invullen 
 * Ondertekening door : naam/namen invullen 
 
3.3 De besluitvorming bij partij B vindt plaats als volgt: 
 * Beslissing door  : naam/namen invullen 
 * Goedkeuring door : naam/namen invullen 
 * Ondertekening door : naam/namen invullen 
 
3.4 Eerst nadat er sprake is van een op rechtsgeldige wijze tot stand gekomen en ondertekende 

overeenkomst zijn partijen aan elkaar gebonden.  
 
Artikel 4: duur van de onderhandelingen 
4.1 De onderhandelingen worden gevoerd gedurende de periode van startdatum tot einddatum en 

zullen derhalve op laatstgenoemde datum van rechtswege zijn geëindigd.  
 
4.2 Indien op de laatste in het vorige lid genoemde datum wel overeenstemming tussen de 

onderhandelaars is bereikt, de onderhandelaars het resultaat ter besluitvorming hebben 
voorgelegd, maar de besluitvorming als bedoeld in artikel 3.2 en 3.3 nog niet is afgerond, wordt 
de overeenkomst van rechtswege met aantal maanden verlengd.  

 
4.3 Indien er na de in lid 1 genoemde datum nog geen sprake is van een ter besluitvorming 

voorgelegd resultaat en de onderhandelingen desalniettemin worden voortgezet zonder dat 
schriftelijk een nieuwe onderhandelingsovereenkomst is gesloten, kunnen partijen daaraan geen 
rechten ontlenen.  

 
4.4 Ieder der partijen is in de situatie als bedoeld in lid 3 gerechtigd de onderhandelingen met 

onmiddellijke ingang te beëindigen.  
 
4.5 Partijen behouden zich in alle gevallen de vrijheid voor geen nieuwe 

onderhandelingsovereenkomst aan te gaan.  
 
4.6 Bij het einde van de onderhandelingen zonder dat zulks, om welke reden dan ook, tot resultaat 

heeft geleid, zijn partijen over en weer geen vergoeding van welke aard of omvang dan ook 
verschuldigd. 

 
Artikel 5: exclusiviteit 
Tot de in artikel 4.1 genoemde datum zullen partijen geen onderhandelingen voeren met derden met 
betrekking tot het gestelde in artikel 1 van deze overeenkomst.  
 
Artikel 6: kostentoedeling 
6.1 Iedere partij draagt de eigen kosten, die tijdens het onderhandelingsproces worden gemaakt.  



Paraaf Partij A 

Paraaf Partij B 

 

 
6.2 De kosten van derden worden gedragen door de partij die aan de derde de opdracht heeft 

verstrekt.  
 
 
Artikel 7: wijziging van de overeenkomst 
7.1 Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd indien partijen over de inhoud van de wijziging 

unanieme overeenstemming hebben bereikt.  
 
7.2 Onder een wijziging wordt verstaan iedere verandering in hetgeen partijen in of krachtens deze 

overeenkomst met zoveel woorden zijn overeengekomen.  
 
7.3 Een wijziging is slechts van kracht indien deze schriftelijk tot stand is gekomen en ondertekend is 

door naam vertegenwoordiger partij A en naam vertegenwoordiger partij B, dan wel andere 
daartoe bevoegde vertegenwoordigers van partijen. 

 
Artikel 8: geheimhouding 
Partijen zijn over en weer verplicht mondeling of schriftelijk door een partij aan de andere partij  
verstrekte gegevens, waarvan door de verstrekkende partij schriftelijk is aangegeven dat ter zake 
geheimhouding is gewenst, niet aan derden op enigerlei wijze bekend te maken.  
 
Dit artikel eventueel aanvullen met de bepalingen van de geheimhoudingsovereenkomst. 
 
Artikel 9: geschillen en toepasselijk recht 
9.1 Alle geschillen, van welke aard dan ook, waaronder begrepen de geschillen die slechts door een 
der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van deze overeenkomst tussen partijen 
mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te plaats.. Op deze 
overeenkomst is Nederlands recht van toepassing 
 
 
 
Aldus opgemaakt in aantalvoud en ondertekend op datum te plaats 
 
 
Naam partij A, ten deze op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd door naam vertegenwoordiger 
 
 
 
 
 
 
Naam partij B, ten deze op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd door naam vertegenwoordiger partij B 


