VERTROUWELIJKHEIDSO VEREENKOMST
Deze Vertrouwelijkheidsovereenkomst (de 'Overeenkomst') is gedagtekend op
1
('Datum van Inwerkingtreding').
TUSSEN:

(1)

EN:

(2)

Offides gcv – eveneens bekend onder de naam 'MyVisualAid', een
vennootschap naar Belgisch recht met haar maatschappelijke zetel te
Groenstraat 47, 2440 Geel, België en ingeschreven in het Belgische
rechtspersonenregister 'Antwerpen Afdeling Turnhout' onder het nummer
0882.043.467, hierbij vertegenwoordigd door Carl De Cleen in zijn
hoedanigheid van manager,
hierna de 'Ontvanger' genoemd,

een vennootschap naar
maatschappelijke zetel te
(3)

en als ondernemingsnummer
door
hierna 'De Vennootschap' genoemd,

recht

met

,
haar

, hierbij vertegenwoordigd
,

waarbij in wat volgt ook naar de Vennootschap en de Ontvanger samen als de 'Partijen' en apart als
een 'Partij' verwezen zal worden.
OVERWEGENDE:

A.

Dat de Vennootschap en de Ontvanger op dit ogenblik de mogelijkheid aan het onderzoeken
zijn om een dienstverleningsovereenkomst te sluiten (hierna de 'Hoofdovereenkomst');

B.

Dat de Vennootschap, haar partners en haar klanten over informatie van vertrouwelijke aard
beschikken, die door de Ontvanger gebruikt wordt om de gevraagde diensten te leveren en dat
zij er verder zeker van willen zijn dat de 'Vertrouwelijke Informatie' (zoals hierna bepaald)
niet zonder toelating aan derden wordt onthuld;

C.

Dat, gelet op de vertrouwelijke aard van al deze informatie of een deel ervan, de Partijen een
vertrouwelijkheidsregeling wensen te treffen op basis van de in onderhavige Overeenkomst
opgenomen voorwaarden;

WORDT door de Partijen op basis van onderstaande bepalingen en wederzijdse afspraken het
volgende OVEREENGEKOMEN:
DEFINITI ES
Voor de toepassing van deze Overeenkomst zal met 'Vertrouwelijke Informatie' gedoeld worden op
alle marketinginformatie alsook op alle informatie van wetenschappelijke, technische, operationele,
administratieve, economische, financiële of commerciële aard, evenals analyses en resultaten,
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De datum vermeld bij de laatste handtekening die onderaan deze Overeenkomst geplaatst wordt.
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protocollen en ontwerpen in verband met de organisatie, klantenlijsten of klantinformatie,
productinformatie, strategische informatie, bedrijfsactiviteiten, om het even welke wetenschappelijke
gegevens of knowhow, rapporten, orders, modellen, overeenkomsten, mededelingen, briefwisseling,
specificaties, ramingen, berekeningen, prognoses, kaarten, plannen, specimens, tekeningen, enquêtes,
foto's, software, materiaal, procesprogramma's en eender welke ideeën, methoden, ontdekkingen,
uitvindingen, octrooien, concepten, onderzoeken, ontwikkelingen of andere gerelateerde intellectuele
eigendomsrechten die aan de Ontvanger ter beschikking werden gesteld of meegedeeld werden door
de Vennootschap, haar partners en haar klanten, met inbegrip van het bestaan en de inhoud van de
huidige Overeenkomst of om het even welke informatie die door de Partijen en/of om het even welke
derde verstrekt wordt gedurende de looptijd van onderhavige Overeenkomst.
Wordt niet beschouwd als Vertrouwelijke Informatie: (i) informatie of knowhow waarvan de
Ontvanger naar tevredenheid van de Vennootschap kan aantonen dat deze zich reeds in zijn bezit
bevond, voordat de informatie of knowhow in kwestie hem via de Vennootschap, haar partners en
haar klanten werd meegedeeld; (ii) informatie of knowhow die op het moment van bekendmaking
krachtens deze Overeenkomst algemeen beschikbaar is voor het grote publiek of dat achteraf wordt
door gebruik, publicatie of op een andere manier dan door het niet naleven door de Ontvanger van zijn
verplichtingen krachtens deze Overeenkomst; of (iii) informatie of knowhow die zelfstandig door de
Ontvanger ontwikkeld wordt zonder gebruik te maken van de Vertrouwelijke Informatie, iets wat de
Ontvanger ook met schriftelijke stukken kan aantonen. Vertrouwelijke Informatie zal niet geacht
worden deel uit te maken van het publieke domein louter omdat eender welk deel van deze informatie
opgenomen is in algemene bekendmakingen of omdat individuele aspecten, componenten of
combinaties hiervan thans bij het grote publiek bekend zijn of worden.
De Ontvanger erkent hierbij dat de Vertrouwelijke Informatie en alle rechten daarin en/of in verband
daarmee exclusief toebehoren aan de Vennootschap.
Indien schriftelijk meegedeeld, zal Vertrouwelijke Informatie duidelijk van de vermelding
'Vertrouwelijk' voorzien worden. Indien mondeling kenbaar gemaakt, zal op het moment van de
mondelinge onthulling meteen op de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie gewezen
worden en zal dit naderhand ook schriftelijk bevestigd worden binnen uiterlijk dertig (30) dagen na de
mondelinge mededeling ervan, met specificatie en identificatie van de informatie zelf.
1.

VERPLICHTI NGEN VAN DE ONTVANGER

1.1

Rekening houdend met de in deze overeenkomst gedane beloften, verbindt de Ontvanger er
zich ten opzichte van de Vennootschap toe:

(a)

dat hij alle Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk zal houden en niet zal
verspreiden, onthullen of kenbaar maken in welke vorm of op welke wijze dan ook,
tenzij aan zijn eigen werknemers voor zover zij daar redelijkerwijs van op de hoogte
dienen te zijn (zie verder onder (d.)).
In overeenstemming met de definitie van 'Vertrouwelijke Informatie' die hogerop in
deze Overeenkomst gegeven wordt, zal deze bepaling niet gelden voor informatie:
(I.)

die al publiekelijk beschikbaar is geworden;
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(II.)

die schriftelijk aan het grote publiek is vrijgegeven door de
Vennootschap;

(III.)

die de Ontvanger op een wettige manier van een derde ontving;

(IV.)

waarvan de Ontvanger al eerder weet had of die door de Ontvanger zelf
los van de Vennootschap ontwikkeld werd;

(b)

dat hij alle Vertrouwelijke Informatie met dezelfde zorgvuldigheid zal behandelen als
zijn eigen beschermde informatie om de onthulling ervan aan derden te voorkomen,
maar er in ieder geval niet minder zorgvuldig zal mee omgaan dan redelijkerwijs van
hem verwacht mag worden. De Ontvanger zal alleen aansprakelijk gesteld kunnen
worden voor het onthullen van Vertrouwelijke Informatie van de Vennootschap, als
hij er niet op een dergelijke zorgvuldige manier mee omgegaan is. De bewijslast in
deze berust bij de Ontvanger. Hij zal dus moeten aantonen dat hij wel op een
dergelijke zorgvuldige manier met de informatie in kwestie is omgesprongen;

(c)

dat hij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap, de
Vertrouwelijke Informatie of eender welk deel ervan niet zal aanwenden, gebruiken
of verkopen voor eigen doeleinden of in het algemeen voor eender welk ander doel
dan in het kader van de Hoofdovereenkomst en dat hij dat in het verleden ook nog
niet gedaan heeft;

(d)

dat hij de toegang tot de Vertrouwelijke Informatie zal beperken tot die personen die
rechtstreeks onder zijn gezag ressorteren, voor zover zij daarvan kennis dienen te
nemen, en die instaan voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst. De Ontvanger
zal zulke personen ertoe verplichten om dergelijke Vertrouwelijke Informatie
vertrouwelijk te houden en dat zowel tijdens als na hun huidige
tewerkstelling/contractuele band. De Ontvanger zal ook gepaste maatregelen treffen
om ervoor te zorgen dat deze personen hun vertrouwelijkheidsverplichtingen
nakomen en deze verplichtingen zullen daarbij minstens even beperkend zijn als die
welke in onderhavige Overeenkomst zijn opgenomen;

(e)

dat hij volledig aansprakelijk blijft voor zijn bestuurders, leidinggevenden en
werknemers voor wat de uitvoering van deze Overeenkomst betreft.

2.

GEOORLOOFDE ONTHULLING

2.1

Het staat de Ontvanger vrij om alle Vertrouwelijke Informatie of een deel ervan te onthullen
als reactie op een beslissing van een rechtbank of administratieve overheid alsook zoals
voorgeschreven door de wet in het land waar de Ontvanger de Vertrouwelijke Informatie
ontvangt.

2.2

De Ontvanger zal de Vennootschap tijdig schriftelijk verwittigen alvorens om het even welke
informatie te onthullen en zal met de Vennootschap samenwerken teneinde de reikwijdte van
een dergelijke verplichte onthulling te beperken.
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3.

TERUGGAVE VAN I NFORMATIE

3.1

De Ontvanger zal geen kopieën maken van de Vertrouwelijke Informatie van de
Vennootschap, haar partners en haar klanten of eender welk deel ervan voor om het even welk
ander dan het hierboven beschreven doel. Alle naar behoren toegestane kopieën en/of
reproducties zullen in ieder geval alle verwijzingen naar de relevante eigendomsrechten en
intellectuele eigendomsrechten bevatten.

3.2

Zodra hij daar door de Vennootschap om verzocht wordt, zal de Ontvanger onmiddellijk en
zonder dat daarvoor enige geldelijke vergoeding verschuldigd is, de Vertrouwelijke Informatie
van de Vennootschap, haar partners en haar klanten teruggeven en/of vernietigen, met
inbegrip van alle (zowel elektronische als papieren) kopieën, reproducties, samenvattingen,
analyses of uittreksels die er van deze informatie of op basis van deze informatie gemaakt
zouden zijn, alsook alle nota's of memoranda van hiermee verband houdende gesprekken, die
de Ontvanger ontving of ervan opmaakte in het kader of als resultaat van de samenwerking
tussen hemzelf en de Vennootschap en/of haar klanten.

3.3

Binnen 48 uren na voltooiing van het eindresultaat krachtens en in overeenstemming met de
Hoofdovereenkomst zal de Ontvanger in ieder geval alle (zowel elektronische als schriftelijke)
Vertrouwelijke Informatie van de Vennootschap, haar partners en haar klanten op papier en op
computers, tekstverwerkers en andere apparaten (zoals USB-sticks, harde schijven, …) of
systemen waarin zij door de Ontvanger of namens hem werden geprogrammeerd, vernietigen
en/of verwijderen, tenzij een dergelijke verwijdering van gegevens bij wet verboden is. Indien
de Vennootschap hem hierom verzoekt, zal de Ontvanger de aldus verrichte vernietiging ook
schriftelijk aan de Vennootschap bevestigen.

4.

SAMENWERKING

4.1

Op geen enkel moment zal de Ontvanger handelen op een manier die afbreuk doet aan de
rechten van de Vennootschap. Dit houdt onder meer in dat de Ontvanger de Vennootschap
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte zal stellen van eender welke daadwerkelijke of
vermeende inbreuk op haar rechten of op de rechten van haar partners en klanten alsook van
eender
welke
daadwerkelijke
of
vermeende
inbreuk
op
de
getroffen
vertrouwelijkheidsregeling waarvan hij weet zou krijgen.

4.2

Zowel gedurende de looptijd van deze Overeenkomst als erna en zodra de Vennootschap er
schriftelijk om vraagt, zal de Ontvanger de Vennootschap bijstaan bij het verkrijgen,
afdwingen en handhaven van haar rechten of de rechten van haar partners en klanten met
betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie van de Vennootschap, haar partners en haar
klanten.

5.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1

Aan de Ontvanger wordt er door deze Overeenkomst noch expliciet, noch impliciet enige
licentie toegekend krachtens om het even welk octrooirecht of ander eigendomsbelang. De
bekendmaking van Vertrouwelijke Informatie zal ook geen enkele verplichting met zich
meebrengen om aan de Ontvanger enig recht toe te kennen met betrekking tot het onderwerp
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van de Vennootschap, haar partners en haar klanten.

5.2

De Ontvanger zal geen octrooiaanvraag indienen met betrekking tot de Vertrouwelijke
Informatie van de Vennootschap, haar partners en haar klanten. Mocht er toch een dergelijke
octrooiaanvraag ingediend worden, dan zal de Ontvanger deze opnieuw intrekken.

5.3

Als de Vennootschap beslist om geen gebruik te maken van de diensten van de Ontvanger of
om geen Hoofdovereenkomst te sluiten, dan stemt de Ontvanger ermee in om geen gebruik te
maken van de gegevens, databank, ideeën, concepten, logo's, tekeningen, schetsen, artistieke
werken of andere intellectuele eigendommen en eigendomsrechten die daarin vervat of
voorbereid zouden zijn met het oog op dergelijke potentiële diensten of de
Hoofdovereenkomst.

6.

WAARBORGEN EN VERZEKERI NG

6.1

Elke Partij verklaart hierbij naar behoren gemachtigd te zijn om de Overeenkomst aan te gaan
en bevestigt dat deze Overeenkomst niet strijdig is met eender welke andere expliciete of
impliciete contractuele verplichting waartoe de Partij in kwestie gehouden kan zijn.

6.2

Tenzij voor zover er ter zake uitdrukkelijk iets anders overeengekomen werd in deze
Overeenkomst, geven de Vennootschap, haar partners en haar klanten geen enkele expliciete
of impliciete waarborg, noch leggen ze enige expliciete of impliciete verklaring af met
betrekking tot hun Vertrouwelijke Informatie.

7.

DUUR

7.1

Deze Overeenkomst zal in werking treden op de datum dat de laatste handtekening onderaan
dit document geplaatst wordt en zal voor onbepaalde duur van kracht blijven, tenzij ze
opgezegd zou worden door de Partijen zoals onderling schriftelijk afgesproken.

7.2

De rechten en verplichtingen die voordien ontstaan zouden zijn zoals bepaald in de
Overeenkomst, zullen echter ook na haar beëindiging van kracht blijven, zoals vermeld in
onderhavige Overeenkomst.

8.

SLOTBEPALI NGEN

8.1

Kennisgevingen
Elke kennisgeving in het kader van deze Overeenkomst dient schriftelijk en in het Nederlands
te gebeuren en zal als rechtsgeldig gegeven gelden met betrekking tot elke Partij, als de
kennisgeving in kwestie: (i) persoonlijk overhandigd werd (met schriftelijke bevestiging van
ontvangst) aan de hieronder vermelde personen; (ii) per aangetekende brief verstuurd werd
naar of via een internationaal erkende overnight koeriersdienst bezorgd werd op de hieronder
vermelde adressen; (iii) of aan eender welke andere geadresseerde of op eender welk ander
adres bezorgd werd, waarvan de ene Partij de andere in kennis gesteld zou hebben in
overeenstemming met deze bepaling 8.1.
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Indien gericht aan de Vennootschap:

Indien gericht aan de Ontvanger:

Naam:

Naam:

Offides GCV

Adres:

Adres:

Groenstraat 47
2440 Geel
Belgium

T.a.v.:

T.a.v.:

Carl De Cleen
Manager

8.2

Kosten
Elke Partij zal alle door haar gemaakte kosten en verrichte uitgaven dragen in verband met de
voorbereiding van, de onderhandelingen over en de uitvoering en voltooiing van deze
Overeenkomst.

8.3

Scheidbaarheid
Mocht eender welke bepaling van deze Overeenkomst krachtens om het even welke wetgeving
geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of onafdwingbaar blijken, dan zal de bepaling in
kwestie geacht worden geen deel uit te maken van deze Overeenkomst en zal dit geen
gevolgen hebben voor de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van deze
Overeenkomst. In voorkomend geval zal elke Partij bovendien alles in het werk stellen om
onmiddellijk en te goeder trouw via onderhandelingen tot een rechtsgeldige vervangende
bepaling te komen.

8.4

Volledigheid van de Overeenkomst
Deze Overeenkomst vormt samen met de documenten waarnaar in de Overeenkomst verwezen
wordt, de volledige overeenkomst die er tussen de Partijen met betrekking tot haar voorwerp
gesloten werd en bevat alles wat via onderhandelingen in het kader ervan overeengekomen
werd. Ze vervangt en vernietigt alle overeenkomsten, mededelingen, aanbiedingen, voorstellen
of briefwisseling die er mondeling of schriftelijk uitgewisseld of gesloten werden tussen de
Partijen met betrekking tot hetzelfde onderwerp. Wijzigingen van deze Overeenkomst zullen
pas in werking treden, voor zover ze schriftelijk opgemaakt en ondertekend werden door een
hiertoe gemachtigde vertegenwoordiger van elke partij.

8.5

Verklaring van afstand en rechtsmiddelen
Een verklaring van afstand ten aanzien van een voorwaarde, bepaling, toegekend recht of
verleende toestemming in het kader van of krachtens deze Overeenkomst zal uitsluitend als
rechtsgeldig worden beschouwd, indien zij schriftelijk geformuleerd en ondertekend werd door
de verklarende Partij en alleen voor de concrete situatie en het doel waarvoor de respectieve
verklaring van afstand gedaan wordt. Een niet- of vertraagde uitoefening door een van beide
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Partijen van een recht, machtiging of rechtsmiddel, voorzien bij wet of krachtens deze
Overeenkomst, zal geenszins afbreuk doen aan de verdere uitoefening van dit recht, deze
machtiging of dit rechtsmiddel, noch zal het beschouwd kunnen worden als een verklaring van
afstand ten aanzien van dit recht, deze machtiging of dit rechtsmiddel. En de eenmalige of
gedeeltelijke uitoefening van een recht, machtiging of rechtsmiddel, voorzien bij wet of
krachtens deze Overeenkomst, zal een andere of verdere uitoefening van enig ander recht,
enige andere machtiging of enig ander rechtsmiddel evenmin uitsluiten. Alleen met de
schriftelijke toestemming van de respectieve Partij zal een inbreuk op eender welke bepaling
van deze Overeenkomst zonder gevolgen blijven.
8.6

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Deze Overeenkomst zal beheerst worden door en geïnterpreteerd worden in overeenstemming
met het Belgische recht en er zal geen enkel gevolg gegeven worden aan eender welke
wetskeuze, collisieregel of bepaling (van Belgisch, buitenlands of internationaal recht) die
ertoe zou leiden dat de wetten van een ander rechtsgebied van toepassing zouden zijn.
Alle geschillen die ontstaan uit of in verband met deze Overeenkomst en die de Partijen niet in
der minne kunnen beslechten, zullen onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de
rechtbanken van Turnhout (België).

Gedaan te

[plaats], op

[datum], in twee originele

exemplaren, waarbij elke partij erkent een exemplaar ontvangen te hebben.
Voor en namens

Naam:

Carl De Cleen

Functie: Manager

Voor en namens de Vennootschap

Naam:

Functie:
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