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Geheimhoudingsovereenkomst 

Ondergetekenden: 

1. de besloten vennootschap Checkmore B.V. gevestigd te 2404CM, Alphen aan den Rijn, 

aan de Distributieweg 21 (hierna: “Partij X”), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordig door 

M. Hogenes 

2. _____________________________ gevestigd te _________________________________________________ 

(hierna: “Partij Y”), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordig door ________________________ 

 

Nemende in aanmerking dat: 

Partijen zijn voornemens om: 

A. Party Y zal gaan werken met de SAAS applicatie van Partij X. Partij Y zal om optimaal 

gebruik te kunnen maken van deze applicatie bedrijf en klantgegevens toevoegen aan 

deze applicatie. Deze gegevens komen o.a terug op de looplijst, gebruikte materialen en 

het inspectierapport. 

B. Partij X stelt voor het gebruik van de applicatie een database beschikbaar met gegevens 

van meer dan 125 fabrikanten en 6000 soorten armaturen. Deze gegevens bestaan uit 

artikelnummer, EAN en omschrijving van de batterij, lichtbron en armatuur.  

C. Onbekende armaturen (nog niet in de database) toegevoegd door partij Y worden 

gevrijwaard van deze verklaringen en mogen gedeeld worden met derden. Partij X mag 

gebruik maken, delen en verspreiden van de onbekende nieuw toegevoegde armaturen 

door partij Y. 

D. Partijen zijn bereid om in het kader van bovengenoemde doelstelling gegevens en 

informatie (hierna: “de Informatie”) ter beschikking te stellen aan de andere Partij, mits de 

informatie door de ontvangende Partij vertrouwelijk zal worden behandeld; 

E. Alle Informatie, van welke aard en in welke vorm dan ook, die in dit verband door Partijen 

aan elkaar ter beschikking worden gesteld, zal als vertrouwelijk worden beschouwd, tenzij 

de verstrekkende Partij expliciet anders heeft vermeld; 

F. Partijen zullen met betrekking tot de verkregen Informatie geheimhouding betrachten, 

onder de voorwaarden zoals vermeld in deze geheimhoudingsovereenkomst. 
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Zijn overeengekomen als volgt: 

1. Geheimhouding 

1.1. Partijen zullen de Informatie die zij ontvangen alleen gebruiken in het kader van de 

doelstelling zoals hierboven geformuleerd onder A en B van de overwegingen. Partijen 

zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de hierboven 

genoemde doelstelling en zullen deze Informatie niet in strijd met deze overeenkomst 

aan (een) derde(n) bekend maken, op welke wijze en in welke vorm dan ook. 

1.2. Partijen zullen volstrekte geheimhouding betrachten met betrekking tot de Informatie die 

zij hebben ontvangen van de andere partij, tenzij: 

a. de Informatie behoort of is gaan behoren tot het publieke domein, zonder dat de 

ontvangende partij daar een verwijt van kan worden gemaakt; 

b. de informatie door de ontvangende partij zelf op rechtmatige wijze is verkregen of 

gecreëerd, voordat de Informatie is verstrekt; 

c. de verstrekkende partij schriftelijk heeft ingestemd met openbaarmaking; 

d. de ontvangende partij op last van een rechter of andere overheidsinstantie verplicht 

wordt om de Informatie openbaar te maken, terwijl deze partij geen beroep 

toekomt op een verschoningsrecht of beroepsgeheim. 

2. Medewerkers 

Partijen staan ervoor in dat alle medewerkers of adviseurs die kennis kunnen nemen van 

de Informatie, gebonden zijn aan een geheimhoudingsverklaring, waardoor de 

vertrouwelijkheid van die Informatie is gewaarborgd, alsof die betreffende medewerker of 

adviseur zelf partij is bij deze geheimhoudingsovereenkomst 

3. Behandeling van de Informatie 

3.1. Alle verstrekte Informatie blijft te allen tijde eigendom van de verstrekkende partij. De 

ontvangende partij zal die Informatie niet in een grotere mate kopiëren (op papier, 

elektronisch of anderszins), dan noodzakelijk voor het doel, waarvoor de Informatie aan 

haar is verstrekt.  

3.2. Partijen zullen de Informatie, inclusief alle gemaakte kopieën, direct na direct na 

beëindiging van de samenwerking tussen Partijen, dan wel direct na het bereiken van de 

doelstelling waarvoor zij was verstrekt, aan de andere Partij retourneren, of op verzoek 

van de verstrekkende Partij de Informatie vernietigen. 
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4. Boete  

Indien een Partij haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet of niet volledig nakomt, 

zal zij aan de andere Partij een onmiddellijk opeisbare boete groot € 5.000,- (zegge: 

vijfduizend euro) verschuldigd zijn per overtreding, onverminderd het recht op volledige 

schadevergoeding, voor zover de schade het bedrag van de boete overschrijdt. 

5. Overige 

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen met betrekking tot 

deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het 

arrondissement  

 

 

 

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend op: 

 

Plaats:  

 

 

Partij X: 

  

Checkmore B.V 

M. Hogenes      Partij Y 

 

 

……………………………     …………………………… 


