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GEHEIMHOUDINGSVERBINTENIS 

 
 
ONDERGETEKENDE, 
 
Naam    :         
Adres    :  
 
Bedrijf    : 
BTW    :    
Hier vertegenwoordigd door  :   
 
 
Email    : 
Tel     : 
 
Hierna genoemd: de “Ontvanger” 
 
Verklaart: 
 
1. alle informatie die aan de Ontvanger is verstrekt of wordt verstrekt of zal 

worden verstrekt door (i) VD&P Overnamepartners BVBA (hierna genoemd 
“VD&P”) in haar hoedanigheid van adviseur van de eigenaars van een  
bedrijf actief in Import, Groot- & Kleinhandel in huishoud- en 
hobbyproducten aangevuld met seizoensassortimenten waarvan de naam 
wordt vrijgegeven na ondertekening van dit document (hierna genoemd de 
“Vennootschap”) en/of door (ii) medewerkers, vertegenwoordigers of 
raadgevers van de Vennootschap, of waar de Ontvanger anderszins kennis 
van heeft, als strikt ‘vertrouwelijk ‘ te beschouwen en te behandelen; 

 
2. dat onder “Vertrouwelijke Informatie” in de zin van deze 

geheimhoudingsverbintenis wordt begrepen: alle informatie die 
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de Vennootschap, haar 
activiteit(en), de met haar verbonden vennootschap(pen), haar ideeën, 
haar projecten, enz. alsmede alle andere informatie, en dit ongeacht het 
soort van informatie (bv. technisch, financieel, commercieel, 
bedrijfseconomisch, enz.), ongeacht of de informatie mondeling of 
schriftelijk of middels om het even welke informatiedrager is ter kennis 
gebracht, ongeacht de vorm van de informatie (bv. rapporten, analyses, 
nota’s, projecties, enz.), ongeacht of het de informatie in oorspronkelijke 
of afgeleide vorm betreft (bv. geïncorporeerd of weerspiegeld in de 
documenten van de Ontvanger), en ongeacht of het vertrouwelijk karakter 
van de informatie al dan niet wordt/werd bevestigd;  

 
3. dat deze geheimhoudingsverbintenis niet slaat op die informatie die (i) een 

publiek karakter heeft of publiek wordt uit een andere oorzaak dan door 
de fout van Ontvanger of de personen aan wie hij de Vertrouwelijke 
Informatie heeft bekendgemaakt; (ii) bekend was voor Ontvanger zonder 
geheimhoudingsverbintenis voorafgaand aan de ter beschikking stelling 
van de Vertrouwelijke Informatie; (iii) bekendgemaakt wordt aan 
Ontvanger buiten iedere geheimhoudingsverbintenis vanuit een andere 
bron dan VD&P en/of de Vennootschap en/of hun vertegenwoordigers, 
welke bron zelf niet gebonden is door een geheimhoudingsverbintenis 
tegenover de Vennootschap en/of VD&P en/of hun vertegenwoordigers; 
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(iv) bekend moet worden gemaakt op formele eis van een gerechtelijke of 
overheidsinstantie; 

 
4. dat de Vertrouwelijke Informatie enkel kan worden ontvangen na ‘voor 

akkoord’ ondertekening door Ontvanger van onderhavige verbintenis; 
 

5. dat de Vertrouwelijke Informatie wordt gevraagd en uitsluitend mag 
worden aangewend voor de beoordeling van de opportuniteit van een 
overname van de Vennootschap en om met kennis van zaken eventuele 
onderhandelingen tot een dergelijke transactie aan te vatten; 

 
6. dat de Ontvanger op geen enkele wijze enig element van de Vertrouwelijke 

Informatie openbaar zal maken of zal  meedelen aan derden, noch zelf noch 
door derden zal (laten) gebruiken, kopiëren of reproduceren. Dat ook het 
bestaan en de inhoud van de onderhandelingen geheim zal worden 
gehouden. 

 
7. te erkennen dat alle Vertrouwelijke Informatie die wordt bekendgemaakt 

of ter beschikking gesteld wordt tot de exclusieve eigendom behoort en 
blijft behoren van de Vennootschap; Dat op eerste verzoek van VD&P en/of 
de Vennootschap de Vertrouwelijke Informatie onmiddellijk terug ter 
beschikking zal worden gesteld en de eventueel gemaakte kopijen zullen 
worden vernietigd; 

 
8. te erkennen dat VD&P en/of de Vennootschap zich uitdrukkelijk het recht 

voorbehouden om de Vertrouwelijke Informatie gelijktijdig aan andere 
geïnteresseerden mee te delen; 

 
9. te erkennen dat het verstrekken van de vertrouwelijke informatie voor de 

Vennootschap geen enkele verbintenis impliceert tot het aanvatten van 
onderhandelingen of het afsluiten van een (definitieve) overeenkomst; 

 
10. te erkennen dat de Vennootschap en/of VD&P alle redelijke zorgvuldigheid 

aan de dag hebben gelegd bij de opmaak en/of samenstelling van de (ter 
beschikking gestelde) Vertrouwelijke Informatie maar niet instaan voor de 
juistheid of de volledigheid van de Vertrouwelijke Informatie;  
 
 

11. zich te verbinden om alleen aan een strikt noodzakelijk en beperkt aantal 
personeelsleden en/of externe raadgevers de Vertrouwelijke Informatie 
ter kennis te geven; te garanderen dat de Ontvanger aan elk van deze 
personen dezelfde geheimhoudingsverbintenis als onderhavige oplegt en 
alle passende maatregelen neemt voor de naleving ervan te erkennen dat 
de Ontvanger persoonlijk, en bij meerdere ontvangers, hoofdelijk en 
ondeelbaar, aansprakelijk zal zijn tegenover de Vennootschap voor eender 
welke inbreuk die op deze verplichting zou worden gepleegd door de 
betrokkene, op dezelfde wijze als zou hijzelf de inbreuk hebben begaan; 

 
12.  zich te verbinden klanten, medewerkers, aangestelden of werknemers van 

de Vennootschap niet te benaderen met het doel informatie in te winnen 
in verband met de transactie of om de business relatie met de 
vennootschap te verstoren of te verbreken of de voorwaarden ervan in een 
voor deze nadelige zin te wijzigen, behalve na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Vennootschap; 
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13. zich te verbinden werknemers, aangestelden of medewerkers van de 
Vennootschap noch rechtstreeks noch onrechtstreeks aan te trekken of 
aan te werven weze het d.m.v een consulting-overeenkomst weze het 
anderszins, en ongeacht van wie het initiatief hiertoe uitgaat. 

 
De rechten en de verplichtingen uit hoofde van deze 
geheimhoudingsverbintenis zijn persoonlijk en kunnen niet worden 
overgedragen aan een derde partij zonder de voorafgaandelijke schriftelijke 
instemming van de Vennootschap.   
 
Voor rechtspersonen geldt deze geheimhoudingsverbintenis, bij wijze van 
sterkmaking, ook voor alle aandeelhouders, bestuurders en soortgelijke 
mandatarissen van de betrokken rechtspersoon. 
 
Deze geheimhoudingsverbintenis geldt voor een duur van twee jaar vanaf de 
ondertekening ervan door Ontvanger. 
 
Bij elke inbreuk op deze geheimhoudingsverbintenis zal ondergetekende ertoe 
gehouden zijn om de Vennootschap te vergoeden voor alle daaruit 
voortvloeiende schade, waarvan het minimum per inbreuk forfaitair wordt 
bepaald op 10.000EUR. Bovendien zal de Vennootschap gerechtigd zijn om, in 
voorkomend geval d.m.v. een procedure in kort geding, in rechte de stopzetting 
te vorderen van elke vorm van bekendmaking of gebruik van de verstrekte 
Vertrouwelijke Informatie door de ondergetekende of door derden, en dit 
onder de verbeurte van een dwangsom. 
 
Elke betwisting met betrekking tot het bestaan, de geldigheid, de interpretatie 
of de uitvoering van deze verbintenis behoort tot de uitsluitende territoriale 
bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent. 
 
Het Belgische recht is toepasselijk. 
 
 
 
 
Opgemaakt te ………………………………………………… op  ……….…………………… 2022. 
 
 
 
Na ondertekening ‘voor akkoord’ terug over te maken aan VD&P  
 
Voor de Ontvanger, 
Voor akkoord, 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
[naam] 
[hoedanigheid] 
 
 


