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Geheimhoudingsovereenkomst 

 
Partijen: 
 
………………………………….., gevestigd te ……………………………………., hierna te noemen opdrachtgever, te 
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
 
en: 
 
…………………………………., gevestigd te ……………………………………………..hierna te noemen de opdrachtnemer, 
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
 
Overwegende dat: 
 

 Partijen het voornemen hebben om met elkaar een overeenkomst aan te gaan betreffende 
……………………………….hierna te noemen: “de werkzaamheden”; 
 

 Voornoemde werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de tekeningen en ontwerpen 
van opdrachtgever; 
 

 In het kader van de uitvoering van deze werkzaamheden opdrachtnemer kennis zal nemen van 
geheime en vertrouwelijke aangelegenheden; 
 

 Opdrachtgever belang heeft bij strikte omgang met diens informatie, gegevens en/of 
documentatie van de, teneinde ongeautoriseerd gebruik daarvan te voorkomen; 

 
Komen als volgt overeen: 
 
Artikel 1: informatiebeheer 
1.1 Onder informatie wordt verstaan: gegevens en/of documenten en zaken van vertrouwelijke  

aard, waarvan de kennisname uitsluitend bestemd is voor opdrachtnemer en diens 
hulppersonen. Hieronder worden mede – maar niet uitsluitend-  verstaan: 

a. Digitale informatie; 
b. Bedrijfsgegevens; 
c. Knowhow: kennis die door opdrachtgever is vergaard door ervaring en research over methoden, 

technieken, doseringen en andere gegevens, in een dusdanige combinatie dat daarmee een 
product kan worden gemaakt of een proces kan worden doorgevoerd; 

d. Productieprocessen, documentatie en tekeningen; 
e. Klantenbestanden. 

 
1.2 Opdrachtnemer verklaart de informatie die hem in verband met de uitvoering van zijn  

werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever bereiken en/of zijn en zullen worden 
verstrekt, met de vereiste zorgvuldigheid te beheren en te bewaken en te voorkomen dat de 
rechten en belangen van de opdrachtgever en/of derden op welke manier dan ook worden 
geschaad. Opdrachtnemer zal nimmer aan hem verstrekte gegevens, documenten en/of zaken 
vernietigen.  

 
1.3 Opdrachtnemer zal informatie niet meenemen buiten de plaats van tewerkstelling, tenzij dit voor 

de goede voortgang van de werkzaamheden noodzakelijk is, In deze gevallen staat 
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opdrachtnemer ervoor in dat de informatie, gegevens en/of documenten voortdurend onder zijn 
persoonlijk beheer blijven.  

 
Artikel 2: ontvangst documentatie 
Eventueel: Opdrachtnemer tekent een ontvangstbevestiging voor in ontvangst genomen informatie. Op 
eerste verzoek om teruggave van deze informatie wordt deze geretourneerd aan de opdrachtgever.  
 
Artikel 3: exclusief gebruik 
Alle informatie die betrekking heeft op de werkzaamheden en die in het kader van deze werkzaamheden 
aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld dan wel aan hem ter kennis zijn gekomen, mogen door 
opdrachtnemer voor geen ander doel dan voor de werkzaamheden worden gebruikt. Opdrachtnemer zal 
hierover geen inlichtingen aan derden verschaffen.  
 
Artikel 4: openbaarmaking gegevens 
4.1 Opdrachtnemer maakt de uit de werkzaamheden voortvloeiende informatie, gegevens en/of 

resultaten dan wel de hem vanwege de opdrachtgever verstrekte informatie op geen enkele 
manier openbaar noch verstrekt hij deze op welke wijze ook aan derden. Tevens treft 
opdrachtnemer alle redelijk te achten maatregelen – dan wel dient hij er voor te zorgen dat deze 
genomen worden – om te voorkomen dat personen die geen kennis behoren te dragen van deze 
informatie, gegevens en/of resultaten, de gelegenheid zou worden geboden hiervan kennis te 
nemen.  

 
4.2 Opdrachtnemer staat er voor in dat zijn hulppersonen die betrokken zin bij de werkzaamheden 

zich door een soortgelijke geheimhoudingsverklaring binden de informatie niet openbaar te 
maken noch voor andere doeleinden te gebruiken.  

 
Artikel 5: vermenigvuldiging documenten 
Opdrachtnemer zal de informatie of delen daaruit niet vermenigvuldigen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van opdrachtgever.  
 
Artikel 6: verdere geheimhoudingsplicht 
Behoudens enige bij of krachtens de wet gestelde verplichting tot openbaarmaking is opdrachtnemer 
verplicht tot geheimhouding van wat hem omtrent personele en andere dienstaangelegenheden ter 
kennis is gekomen, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt of hij het vertrouwelijk karakter 
van de informatie redelijkerwijs moet begrijpen.  
 
Artikel 7: restitutie van bescheiden 
Opdrachtnemer zal uiterlijk 3 werkdagen na het beëindigen van zijn werkzaamheden voor de 
opdrachtgever de informatie van opdrachtgever alsmede alle correspondentie, aantekeningen, 
tekeningen enzovoort betrekking hebbende op de dienstaangelegenheden of de verrichte 
werkzaamheden teruggeven aan opdrachtgever op diens eerste verzoek. 
 
Artikel 8: (Intellectuele) eigendomsrechten 
8.1 Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de resultaten van de door de opdrachtnemer verrichte 

werkzaamheden berusten bij de opdrachtgever. Voor zover nodig worden deze rechten met en 
door totstandkoming van het contract op voorhand door opdrachtnemer aan de opdrachtgever 
overgedragen, welke overdracht door de opdrachtgever op voorhand wordt aanvaard.  

 
8.2 De opdrachtnemer staat er voor in en garandeert dat de opdrachtgever daadwerkelijk de volle 

en vrije eigendom verwerft van de in lid 1 bedoelde resultaten. Deze verplichting geldt ook 
indien sprake zou zijn van voortijdige beëindiging van de werkzaamheden.  
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Artikel 9: boetebeding 
Indien opdrachtnemer handelt in strijd met het in deze overeenkomst bepaalde is de opdrachtnemer de 
opdrachtgever een boete verschuldigd van 1  miljoen euro (zegge: één miljoen euro) per overtreding en 
voor elke dag dat de overtreding voortduurt,  onverminderd alle overige rechten van opdrachtgever. 
Indien de schade groter is dan het bedrag van de boete, kan de opdrachtgever te harer keuze ook 
volledige schadevergoeding vorderen. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, ontlaat de 
boete opdrachtnemer niet van verdere nakoming van deze overeenkomst.  
 
Artikel 10: hulppersonen/derden 
Indien en voor zover opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden hulppersonen, al dan niet 
in dienstverband inschakelt, zal hij zeker stellen en er voor instaan dat de bepalingen van deze 
geheimhoudingsovereenkomst door hen zullen worden nageleefd.  
 
Artikel 11: duur overeenkomst 
De overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening door partijen.  
 
Artikel 12: geschilbeslechting en toepasselijk recht 
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
 
Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslist door de bevoegde rechter 
te …………………. 
 
 
Aldus overeengekomen te ……………………………………op……………………………………………….. 
 
 
 
Opdrachtgever      Opdrachtnemer 


