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GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST
Tussen enerzijds,
ICT NV, met zetel,
Met ondernemingsnummer *,
Hier vertegenwoordigd door haar afgevaardigde bestuurder, de heer………………………………………….
Verder genoemd ICT
En anderzijds,
……………………………………..…,
een
………………………..………….
…………………………….….
recht,
met
maatschappelijke
zetel
……………………………………………………………………………………

naar
te

Verder genoemd de KLANT
0. Voorafgaande uiteenzetting:
Partijen wensen met het oog op eventuele samenwerking informatie van vertrouwelijke aard aan mekaar
te onthullen. Dit DOEL van de samenwerking kan worden omschreven als
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Partijen wensen het vertrouwelijk karakter van deze informatie te vrijwaren en delen deze aan mekaar
mee onder de hiernavermelde voorwaarden:
DAAROM komen de Partijen het volgende overeen:
1.

Voor deze Overeenkomst wordt onder “Vertrouwelijke Informatie” verstaan elke informatie of
gegeven, inbegrepen maar niet beperkt tot om het even welke zakelijke, commerciële of technische
informatie of gegeven welke tussen de Partijen wordt uitgewisseld met betrekking tot het Doel van
deze Overeenkomst, ongeacht het medium waarop dergelijke informatie of gegeven is opgeslagen en
dat wanneer meegedeeld in een materiële vorm - met “Vertrouwelijk” of een gelijkaardige vermelding
aangeduid wordt door de mededelende Partij vooraleer deze meegedeeld wordt aan de ontvangende
Partij.
Mondelinge informatie zal geacht worden vertrouwelijk te zijn, indien dit vooraf zo door de
informatievertstrekker wordt gemeld of indien partijen het verslag van hun bespreking nadien
gezamenlijk aldus betitelen.

2.

Alle Vertrouwelijke Informatie welke uitgewisseld wordt tussen de Partijen onder deze Overeenkomst
:
a)

zal uitsluitend gebruikt worden voor het Doel van deze Overeenkomst en ICT zal de
Vertrouwelijke Informatie die onder deze Overeenkomst meegedeeld wordt alleen voor dat Doel
mogen gebruiken, tenzij de klant uitdrukkelijk zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven;

b)

zal door ICT niet meegedeeld of verdeeld worden in welke vorm of op welke wijze ook,
behoudens aan zijn eigen personeel dat redelijkerwijze kennis dient te hebben van deze
Vertrouwelijke Informatie. Elke Partij zal echter het recht hebben om Vertrouwelijke Informatie
mee te delen aan Aanverwante Bedrijven voor zover deze bedrijven daarvan kennis dienen te
hebben voor het Doel en zij zich vooraf schriftelijk akkoord hebben verklaard met dezelfde
vertrouwelijkheidsverplichtingen als voorzien in deze Overeenkomst. Aanverwant Bedrijf zal
betekenen elk bedrijf dat rechtstreeks of onrechtstreeks een Partij controleert of door een Partij
gecontroleerd wordt. Onder controle wordt verstaan eigendom van meer dan vijftig percent van
het kapitaal van een dergelijk bedrijf. Indien het noodzakelijk is dat de Vertrouwelijke
Informatie ook aan derden wordt meegedeeld met het oog op de verwezenlijking van het Doel
zal de partij die dit noodzakelijk acht, de wederpartij inlichten. Deze dient daarover haar
akkoord te verlenen.
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c)

3.

zal door de ontvangende Partij behandeld worden met tenminste dezelfde graad van
zorgvuldigheid om te verhinderen dat een derde er kennis van neemt als gebruikt wordt door de
ontvangende Partij om zijn eigen vertouwelijke informatie van gelijkaardig belang te
beschermen.

De verbintenissen van artikel 2 zijn echter niet van toepassing op informatie die :
a)
b)
c)
d)
e)

reeds publiek bekend is of wordt zonder inbreuk op deze Overeenkomst door
reeds in het bezit was van ICT vooraleer ze verkregen werd van de KLANT;
verkregen is van een derde die gerechtigd was deze informatie mee te delen aan ICT of waarvan
ICT redelijkerwijze mocht aannemen dat deze derde daartoe gerechtigd was.
onafhankelijk ontwikkeld is door ICT
wettelijk verplicht bekend gemaakt moet worden.

4.

Vertrouwelijke Informatie zal niet beschouwd worden als zijnde publiek bekend louter en alleen
omdat een deel van deze informatie vervat is in algemene bekendmakingen of omdat individuele
kenmerken, onderdelen of combinaties ervan publiek bekend zijn of worden.

5.

De verbintenissen van de ICT met betrekking tot de vertrouwelijkheid van elk deel van de
Vertrouwelijke Informatie zal een einde nemen twee jaar na de datum van ontvangst ervan.

6.

Elke Partij zal het recht hebben om te weigeren informatie onder deze Overeenkomst te ontvangen en
niets hierin zal een Partij verplichten om een specifieke informatie aan de andere Partij mee te delen.
Evenwel kan ICT van oordeel zijn dat zij aanvullende informatie nodig heeft om het Doel te bereiken.
Zo de klant deze informatie niet wil verstrekken kan ICT aan de klant melden dat zij het Doel niet kan
realiseren, zonder dat hieruit enig nadelig gevolg voor ICT kan worden afgeleid.

7.

De Partijen zijn niet verplicht om elkaar te vergoeden voor het uitwisselen van enige informatie onder
deze Overeenkomst en komen overeen dat geen enkele waarborg van welke aard ook verleend wordt
met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie meegedeeld onder deze Overeenkomst of het gebruik
ervan, behoudens hetgeen uitdrukkelijk anders bepaald is in deze Overeenkomst.

8.

Geen enkele Partij zal verplicht zijn om andere overeenkomsten met de andere Partij te sluiten
behoudens diegene die naar zijn eigen oordeel wenselijk zouden zijn. Vertrouwelijke Informatie zal de
eigendom blijven van de mededelende Partij en geen licentie of gebruiksrecht onder enig octrooi of
octrooieerbaar recht, auteursrecht, merk of ander eigendomsrecht wordt verleend of overgedragen,
rechtstreeks of onrechtstreeks door deze Overeenkomst. Het meedelen van Vertouwelijke Informatie
en materiaal dat bij deze mededeling hoort, zal niet tot gevolg hebben dat de ontvangende Partij
daarop enige rechten verleend wordt.

9.

Alle Vertrouwelijke Informatie die tussen de Partijen uitgewisseld wordt onder deze Overeenkomst zal
na beëindiging ervan op verzoek van de mededelende Partij ofwel aan haar terugbezorgd worden,
ofwel vernietigd worden door de ontvangende Partij. Een dergelijk verzoek zal door de mededelende
Partij schriftelijk aan de ontvangende Partij gericht worden binnen de negentig (90) dagen na
beëindiging van deze Overeenkomst. In geval van vernietiging zal dit door de ontvangende Partij
schriftelijk bevestigd worden aan de mededelende Partij.

10.

Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum van de laatste handtekening hieronder vermeld. Zij
kan beëindigd worden met betrekking tot verdere mededelingen met dertig (30) dagen voorafgaande
schriftelijke opzeg. Deze Overeenkomst zal automatisch een einde nemen drie (3) jaar na de datum
van inwerkingtreding. De rechten en verplichtingen die ontstaan onder deze Overeenkomst voor de
beëindiging ervan, blijven van toepassing na beëindiging van deze Overeenkomst overeenkomstig art.
5.

11.

Elke Partij waarborgt dat het de nodige bevoegdheid en rechten bezit om wettelijk de mededelingen
onder deze Overeenkomst te verrichten.
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13.
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Deze overeenkomst bevat al hetgeen tussen de Partijen overeengekomen is in verband met het
onderwerp ervan en vervangt alle voorgaande mededelingen, overeenkomsten en afspraken. De
bepalingen van deze Overeenkomst kunnen niet gewijzigd, aangepast of afstand van gedaan worden
tenzij door middel van een schriftelijk document getekend door beide Partijen. Deze Overeenkomst
kan niet door één van de Partijen overgedragen worden zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord
van de andere Partij. Deze overeenkomst is onderworpen en wordt geïnterpreteerd conform het
Belgisch recht. Alle geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van deze
Overeenkomst zullen beslist worden door de rechtbanken van de zetel van ICT.
Geen van de partijen zal een perscommuniqué uitvaardigen of op enige andere wijze het bestaan van
deze overeenkomst, de inhoud of een bepaald deel hiervan, of het bestaan of de toestand van
mogelijke onderhandelingen tussen de partijen openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de andere partij. De tekst van elk voorgesteld perscommuniqué of andere openbare
bekendmaking zal vooraf aan de andere partij worden voorgelegd.

Opgemaakt in twee exemplaren, één voor elke Partij.
Datum :
Te :

Datum :
Te :

Voor ICT :

Voor DE KLANT: ………………..

____________
(naam & titel)

____________
(naam & titel)

____________
(naam & titel)

____________
(naam & titel)
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