
 

 

GEHEIMHOUDINGSVERBINTENIS 
ONDERGETEKENDE, 
De heer /Mevrouw_____________________, wonende te ______________________________________________  
Optredende in eigen naam en voor eigen rekening, en als bestuurder en/of aandeelhouder (rechtstreeks, dan wel via 
tussenliggende vennootschappen) - dewelke hij/zij alleen rechtsgeldig kan vertegenwoordigen -  van  
 
_______________, met maatschappelijke zetel te 
______________________________________________________________________, RPR ___________(Afdeling 
_____________), BTW BE ___________,  
 
Hierna gezamenlijk de “Ontvanger” 
en zich sterk makend voor de andere aandeelhouders, ultiem begunstigden en bestuurders van deze vennootschap en voor de 
met deze vennootschap verbonden rechtspersonen 
VERKLAART: 

1. informatie te willen over en van een vennootschap actief in totaalrenovatie en interieurafwerking, welke naam zal 
worden bekend gemaakt na ondertekening van deze geheimhoudingsverbintenis (hierna de “TARGET”). Dat deze 
informatie enkel kan worden ontvangen na ondertekening door Ontvanger van onderhavige verbintenis; 
 

2. Dat alle informatie die TARGET of haar adviseurs, aandeelhouders en bestuurders (zullen) verstrekken of hebben 
verstrekt aan Ontvanger en die geen publiek karakter heeft, beschouwd wordt als strikt vertrouwelijk, ongeacht de 
inhoud, de aard of de vorm ervan en aldus bv. ongeacht of die informatie aan Ontvanger mondeling, schriftelijk of 
anderszins werd overgemaakt, of in oorspronkelijke of afgeleide vorm is; dat ook de identiteit van de TARGET en het 
bestaan en de inhoud van de onderhandelingen en alle communicatie terzake, geheim zal worden gehouden;  
 

3. Zich ertoe te verbinden om op geen enkele wijze enig element van de informatie openbaar te maken of mee te delen aan 
derden (tenzij aan een strikt noodzakelijk en beperkt aantal personeelsleden en externe adviseurs die hem in deze 
transactie begeleiden, mits hen dezelfde geheimhouding op te leggen en mits  hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk te 
blijven tegenover verstrekkende Partij voor eender welke inbreuk die op deze verplichting zou worden gepleegd door de 
betrokkene, op dezelfde wijze als zou hij zelf de inbreuk hebben begaan), noch ze zelf, noch door derden te gebruiken, 
te kopiëren of te reproduceren, noch ze voor andere doeleinden aan te wenden dan die waarvoor ze aan hem 
bekendgemaakt wordt, met name zich een idee te vormen van een mogelijkheid van overname van en/of investering in 
TARGET door Ontvanger, en om met kennis van zaken eventuele onderhandelingen tot overname aan te vatten; dat de 
informatie in het bijzonder niet mag worden gebruikt ten nadele van TARGET, bv. door commercieel gevoelige informatie 
te misbruiken of door het ten nadele van TARGET contracteren met of afwerven van zakelijke relaties (zelf of door of via 
derden);  
 

4. Zich in het bijzonder te verbinden geen (potentiële) klanten, medewerkers (in de meest ruime zin) of andere zakelijke 
relaties, van TARGET te benaderen met het doel informatie in te winnen in verband met TARGET of met het doel of het 
gevolg de zakelijke relatie met TARGET te verstoren of te verbreken of de voorwaarden ervan in een voor TARGET  
nadelige zin te wijzigen; zich te verbinden geen medewerkers van TARGET in dienst te nemen (in de meest ruime zin) of 
te laten nemen door derden (behoudens op basis van algemene vacatures die niet met het oog op een dergelijke 
afwerving werden gepubliceerd); 
 

5. te erkennen dat het verstrekken van de vertrouwelijke informatie voor TARGET geen enkele verbintenis impliceert tot 
het aanvatten van onderhandelingen of tot het afsluiten van een overeenkomst; te erkennen dat TARGET vrij is bepaalde 
(gevoelige) informatie niet, geanonimiseerd of in een latere fase te verstrekken, of op een andere wijze haar belangen te 
beschermen; 
 

6. te erkennen dat TARGET en haar adviseurs, aandeelhouders en bestuurders alle redelijke zorgvuldigheid aan de dag 
hebben gelegd bij de opmaak van de informatie maar niet instaan voor de juistheid of de volledigheid van de informatie; 
 

7. te erkennen dat alle informatie die wordt bekendgemaakt of ter beschikking gesteld wordt tot de exclusieve eigendom 
behoort en blijft behoren van TARGET; dat op eerste verzoek van TARGET deze informatie onmiddellijk terug ter 
beschikking zal worden gesteld, zonder de informatie in enige vorm achter te houden. 

Deze geheimhoudingsverbintenis wordt aangegaan voor vijf jaar vanaf datum van haar ondertekening door Ontvanger. Bij elke 
inbreuk op deze geheimhoudingsverbintenis zal Ontvanger ertoe gehouden zijn om TARGET te vergoeden voor alle daaruit 
voortvloeiende schade. Bovendien zal TARGET gerechtigd zijn om, in voorkomend geval d.m.v. een procedure in kort geding, in 
rechte de stopzetting te vorderen van elke vorm van (gevreesde) bekendmaking of (gevreesd) gebruik van de verstrekte  
informatie door de Ontvanger of door derden, en dit onder de verbeurte van een dwangsom (ook zonder bewijs van specifieke 
schade). 
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 hoven en rechtbanken van het arrondissement Gent. Het Belgische recht is 
toepasselijk. 
Opgemaakt te ________________________  op  ________________________2022 
Voor akkoord,  
 
 
[naam en hoedanigheid] 


