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- OVEREENKOMST -  
INZAKE GEHEIMHOUDING 

 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
De heer/mevrouw………….., geboren op … ……….. 19…, wonende aan de …………….. te 
…………….., hierna te noemen „de Verstrekker‟, 
Of: 
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid …………….. B.V., statutair gevestigd 
te …………… en kantoorhoudende te …………. aan de ……….. …, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ……………, hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer/mevrouw……………, in zijn/haar functie van ………….., 
hierna te noemen „de Verstrekker‟, 
 
en 
 
De heer/mevrouw………….., geboren op … ……….. 19…, wonende aan de …………….. te 
…………….., hierna te noemen „de Verstrekker‟, 
Of: 
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid …………….. B.V., statutair gevestigd 
te …………… en kantoorhoudende te …………. aan de ……….. …, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ……………, hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer/mevrouw……………, in zijn/haar functie van ………….., 
hierna te noemen „de Verstrekker‟, 
 
Hierna gezamenlijk te noemen “Partijen” 
 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 
 

 De verstrekker een onderneming voert met betrekking tot de exploitatie van een 
……………………….., een en ander in de ruimste zin van het woord; 

 Partijen de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot enige vorm van overname door 
de ontvanger van ……………..; 

 In het kader van voornoemde voornemen willen partijen een Due Diligence starten; 

 ……………………………….; 

 aan de ontvanger door de verstrekker die informatie wordt verstrekt die de ontvanger 
nodig heeft om zich een oordeel te kunnen vormen inzake genoemde mogelijkheden 
(hierna te noemen: „de informatie‟). 

 
 
ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN: 
 
Artikel 1.  Informatie 
 
Optie1a: 
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De verstrekker stelt de ontvanger vanaf … ……… 201…/in de periode van…………. Tot en 
met …………201…in de gelegenheid om elk onderzoek te doen, welke de ontvanger 
noodzakelijk acht op grond van de op hem rustende onderzoeksplicht. 
Optie 1b:  
De verstrekker verstrekt op … ………. 201…/in de periode van ……….. tot en met 
……………201… aan de ontvanger de informatie die de ontvanger nodig heeft om te komen 
tot een juiste oordeelsvorming ter zake de beoogde overname. 
 
Of: 
Artikel 1.  Informatie 
 
De verstrekker stelt een lijst op van aan de ontvanger de te verstrekken informatie en voegt deze 
als bijlage aan deze overeenkomst toe. 
 
 
Artikel 2.  Contactpersonen 
 

De ontvanger stelt de verstrekker in kennis van zijncontactpersonen. Uitsluitend aan deze 
contactpersonen zal de verstrekker informatie verstrekken op de wijze zoals in artikel 1 
omschreven. 

 
 
Artikel 3.  Ter beschikking stelling informatie 
 
 De informatie als bedoeld in artikel 1 wordt, indien en voor zover van toepassing, 

mondeling, schriftelijk, door afgifte van zaken, door het verschaffen tot toegang tot 
informatie, of in welke andere vorm dan ook door de verstrekker. 

Of: 
Artikel 3.  Ter beschikking stelling informatie 
 

De informatie als bedoeld in artikel 1 wordt, indien en voor zover van toepassing, 
mondeling, schriftelijk, door afgifte van zaken, door het verschaffen tot toegang tot 
informatie, of in welke andere vorm dan ook door de verstrekker, ofzijn met name 
genoemde medewerkers en/of adviseurs aan de ontvanger ter beschikking of ter inzage 
gesteld. 

 
 
Artikel 4.  Geheimhouding 
 
1. De ontvanger is voor onbepaalde tijd gehouden volstrekte geheimhouding te bewaren ten 

aanzien van de reeds verstrekte en nog te verstrekken informatie, alsmede ten aanzien van 
al hetgeen waarvan de ontvanger in het kader van de voorgenomen overname op welke 
wijze dan ook kennis heeft kunnen nemen of heeft genomen. Alle medewerkers en 
adviseurs van de ontvanger welke betrokken zijn bij voornoemde acquisitie, zijn eveneens 
voor onbepaalde tijd tot volstrekte geheimhouding verplicht. Op hen zijn de bepalingen als 
opgenomen in deze geheimhoudingsovereenkomst onverkort van toepassing.  

Optie: 
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2. De verstrekker is eveneens voor onbepaalde tijd gehouden tot volstrekte geheimhouding 
ten aanzien van het feit dat de ontvanger onderzoek verricht ter zake de beoogde 
(omschrijving).  

 
 
Artikel 5.  Gebruik informatie 
 

Het is de ontvanger slechts toegestaan de informatie te gebruiken om de onderneming van 
de verstrekker als acquisitiemogelijkheid te evalueren. 

 
 
Artikel 6.  Publiciteit 
 

De informatie zal in geen geval door de ontvanger (optie: en door de verstrekker)**aan 
derden openbaar worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld. Onder derden 
worden verstaan alle rechtspersonen en natuurlijke personen, daaronder begrepen gelieerde 
vennootschappen, met uitzondering van de ontvanger zelf. Onder derden worden niet 
begrepen werknemers en adviseurs van de ontvanger welke betrokken zijn bij de evaluatie 
van de acquisitiemogelijkheid en eveneens een zelfde geheimhoudingsovereenkomst 
hebben getekend.  

 
 
Optioneel: 
Artikel 7.  Uitzonderingen 

De in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen voor de ontvanger zijn niet van 
toepassing op informatie welke: 
a. algemeen bekend is ten tijde van ondertekening van onderhavige overeenkomst; 
b. al bekend was bij en rechtmatig in het bezit was van de ontvanger, voorafgaand of 

ten tijde van de ondertekening van onderhavige overeenkomst; 
c. algemeen bekend wordt na ondertekening van onderhavige overeenkomst, mits het 

algemeen bekend worden niet aan een doen of nalaten van de ontvanger te wijten is 
en mits de informatie niet door een andere geheimhoudingsovereenkomst wordt 
bestreken; 

 
 
Artikel 8.  Staking onderhandelingen 
 

De besprekingen en onderhandelingen tussen partijen inzake (beschrijving onderwerp van 
deze overeenkomst) zijn geheel vrijblijvend en leiden niet tot enige gebondenheid tussen 
partijen anders dan hetgeen in deze overeenkomst is bepaald, een en ander tot het moment 
dat partijen anders overeenkomen. 

 
 
Artikel 9.  Plicht tot teruggave 
 
 Alle door de verstrekker aan de ontvanger verstrekte informatie betreffende de 

vennootschap of onderneming van de verstrekker, alsmede kopieën daarvan, zal terstond 
en op eerste verzoek van de verstrekker aan hem/haar* worden geretourneerd. Alle door 



  

 

Paraaf verstrekker:  Paraaf ontvanger: 

 
 
 

 4 

de ontvanger gemaakte kopieën, aantekeningen, computerbestanden, programma's, en 
dergelijke dienen eveneens te worden geretourneerd, een en ander zonder dat vooreerst 
door de ontvanger kopieën van deze informatie worden gemaakt en achter gehouden. Het 
vorenstaande is onverkort van toepassing indien de ontvanger besluit niet tot acquisitie van 
………………. over te gaan. 

 
 
Artikel 10.  Boete 
 

Indien enige bepaling van deze geheimhoudingsovereenkomst wordt overtreden, is 
overtredende partij zonder rechterlijke tussenkomst een direct opeisbare boete ten gunste 
van de wederpartij verschuldigd van € ……….,-- (Zegge ……….. euro) per overtreding, 
vermeerderd met € ……….,-- (Zegge ……….. euro) voor elke dag dat de overtreding 
voortduurt, onverminderd de overige rechten en/of verhaalsmogelijkheden van de 
benadeelde partij. In het kader van deze boeteregeling wordt de verstrekker als een partij 
gezien en de ontvanger als de andere partij. 

 
 
Artikel 11.  Vrijwaring 
 
 De verstrekker is niet aansprakelijk voor de inhoud en de volledigheid van de door hem 

verstrekte informatie. De ontvanger zal de verstrekker te dien aangaande volledig vrijwaren. 
 
 
Artikel 12.  Overige bepalingen 
 
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2.  Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de onderhavige 

overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of 
uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bijvoorbeeld zij het niet 
uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde 
verrijking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te …………….., zulks behoudens 
voorzover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. 

 
 
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgesteld en op iedere pagina geparafeerd, te ………… op 
… ………….. 2012.  
 
 
de Verstrekker de Ontvanger 
 
 
 
 
________________ _________________ 
……………… ………………… 
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TOELICHTING 
 
Algemeen: 
a. Dit model is geschreven vanuit een tweezijdig perspectief, hetgeen ruimte biedt om zowel aanvullende 

rechten en plichten voor de verstrekker als voor de ontvanger op te nemen. Een alternatief voor de 
(tweezijdige) geheimhoudingsovereenkomst is de geheimhoudingsverklaring, waarin uitsluitend de ontvanger 
zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van de informatie die aan hem/haar is verstrekt in het kader 
van een voorgenomen overname. In een dergelijke verklaring bindt de vennootschap zich niet. 
In een geheimhoudingsovereenkomst heeft u de mogelijkheid niet alleen verplichtingen op te nemen voor de 
potentiële koper, maar ook voor de verkoper, bijvoorbeeld eveneens een verplichting tot geheimhouding, of 
bijzondere verplichtingen ten aanzien van de te verstrekken informatie. Afhankelijk van de concrete situatie 
kiest u voor een verklaring of voor een overeenkomst. 

 
b. Dit model is geschreven voor de informatie die aan een geïnteresseerde partij wordt verstrekt, nog voordat 

een koopovereenkomst in het kader van een verkoop van activa/passiva van de vennootschap of in het kader 
van een aandelenoverdracht, wordt gesloten. Een dergelijke overeenkomst kan vormvrij worden aangegaan. 
De Nederlandse wetgeving geeft geen regeling omtrent de bescherming van in vertrouwen verstrekte 
informatie, anders dan de geheimhoudingsplicht die op bepaalde beroepsgroepen rust. Het is derhalve aan 
partijen om hierover afspraken te maken. Het tijdig aangaan van een geheimhoudingsovereenkomst waarin 
een boetebeding is opgenomen, is derhalve absoluut aan te bevelen. Dit model geeft u een indruk hoe een 
dergelijke geheimhoudingsovereenkomst kan worden opgesteld. De concrete omstandigheden van het geval 
dienen echter te allen tijde leidend te zijn bij het opstellen van de specifieke overeenkomst. Het is belangrijk 
dat een overnameproces met de juiste afspraken start! Raadpleeg derhalve bij twijfel een deskundige. 

 
c. In dit model is uitgegaan van twee partijen, de vennootschap en de ontvanger. Indien sprake is van een 

voorgenomen aandelentransactie kan ook de aandeelhouder partij zijn. Kiest u voor de variant van een 
geheimhoudingsverklaring en gebruikt u dit model als basis, dan neemt u uitsluitend de ontvanger als partij 
op. 

 
In aanmerking nemende dat: 
1. Bijvoorbeeld een overname van de ondernemingsactiviteiten (activa/passiva) of van aandelen van de 

vennootschap. 
 
Artikel 1  Informatie 
Alg: Denk hierbij aan informatie over bijvoorbeeld de onderneming van de vennootschap, haar financiële en 

economische positie, technische en operationele gegevens omtrent de onderneming en haar producten, het 
management, de werknemers, vermogensobjecten, overeenkomsten, cliëntenbestand, leveranciers en 
verkoopprijzen. 

 
1. Deze optie geeft de ontvanger het recht om onderzoek te doen. Let op: de verplichting die de vennootschap 

hiermee op zich neemt gaat ver. Het is de vraag in hoeverre dit in het concrete geval wenselijk is. 
 
2. Deze optie geeft de ontvanger het recht op alle informatie die de ontvanger nodig heeft. Let op: de 

verplichting die de vennootschap hiermee op zich neemt gaat ver. Het is de vraag in hoeverre dit in het 
concrete geval wenselijk is. 

 
3. Deze optie is voor de vennootschap het meest veilig, mits de te verstrekken informatie voldoende bepaalbaar 

wordt omschreven. Dit kan erg belangrijk zijn, zeker in een aanvangsfase van onderhandelingen. De 
vennootschap bepaalt namelijk zelf welke informatie zij bij aanvang van de onderhandelingen aan de 
ontvanger verstrekt. Het is niet meer en niet minder dan hetgeen op de lijst vermeld staat. Vaak wil de 
vennootschap bij aanvang nog niet alles openbaren (denk hierbij aan informatie over de klanten van de 
vennootschap).  

 
Artikel 3  Ter beschikkingstelling info 
1. Wees kritisch ten aanzien van de wijze van het ter beschikking stellen van informatie en de rechten die aan 

een ontvanger worden toegekend. De inhoud van deze bepaling is altijd afhankelijk van de concrete situatie.  
 


