GEHEIMHOUDINGSVERKLARING

Ondergetekende (firma):

___________________________________

Adres:

___________________________________

Postcode/Plaats:

___________________________________

Rechtens vertegenwoordigd door:

___________________________________

Verklaart dat:
1.

Ondergetekende is benaderd door _____________________________________,
woonachtig te ____________________________________, postcode _________,
hierna te noemen de "uitvinder", met het verzoek kennis te nemen van een door
hem ontworpen en ontwikkelde vinding op het gebied van __________________
verder te noemen de "vinding". In de bijlage (*) is de vinding nader omschreven.

b.

Ondergetekende zich bereid heeft verklaard kennis te nemen van de vinding en dat
ondergetekende informatie, schriftelijk dan wel mondeling, wenst te verkrijgen over de
vinding teneinde de vinding op technische en commerciële haalbaarheid te kunnen
beoordelen.

c.

Ondergetekende de onder b. genoemde informatie zal beschouwen en behandelen als
strikt vertrouwelijke informatie en tegenover derden strikt geheim zal houden.

d.

Ondergetekende slechts die medewerkers van zijn organisatie van de bovenbedoelde
informatie op de hoogte zal stellen, voor wie geldt dat zulks voor ondergetekende strikt
noodzakelijk is, om een gefundeerd oordeel over de vinding te verkrijgen.

e.

Ondergetekende bovendien deze medewerkers zal binden aan de inhoud van deze
geheimhoudingsverklaring.

___________
paraaf
* Deze bijlage maakt na ondertekening van de geheimhoudingsverklaring
onlosmakelijk deel uit van deze verklaring.
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f.

Ondergetekende de bovenbedoelde informatie niet ten behoeve van zichzelf of ten
behoeve van derden zal gebruiken, tenzij ondergetekende ten genoegen van de uitvinder
kan aantonen, dat de door de uitvinder verstrekte informatie voor ondertekening van
onderhavige verklaring reeds bij ondergetekende, dan wel publiekelijk bekend was.

g.

Ondergetekende de uitvinder in de onder f. genoemde situatie zo spoedig mogelijk
schriftelijk van deze bekendheid op de hoogte zal stellen, onder opgaaf van bron.

h.

Ondergetekende de uitvinder binnen vier weken na kennisname van de vinding
schriftelijk op de hoogte zal stellen van de uitkomsten van het conform b. verrichte
onderzoek.

i.

Ondergetekende met de uitvinder nadere schriftelijke afspraken zal maken, indien
ondergetekende geïnteresseerd is in de verdere exploitatie van de vinding.

j.

Ondergetekende, indien hij aan de uitvinder te kennen heeft gegeven geen interesse te
hebben in de vinding, dan wel met uitvinder niet tot overeenstemming komt over de in i.
bedoelde afspraken, geen verdere activiteiten van welke aard dan ook m.b.t. de vinding
zal ondernemen.

k.

De uitvinder zich het recht voorbehoudt om eventueel geleden schade te vorderen, die
veroorzaakt is door het veronachtzamen door ondergetekende van de in deze overeenkomst genoemde afspraken.

l.

Ondergetekende zich in geval van een geschil betreffende deze geheimhoudingsverklaring zal onderwerpen aan het Nederlands Recht, terwijl de bevoegde rechter te Den
Haag van het geschil zal kennis nemen.

________________
plaats

Let op!

________________
datum

_______________
handtekening

Bijgaande geheimhoudingsverklaring (GHV) is
slechts een voorbeeld. Het opstellen van een GHV
is maatwerk en sterk afhankelijk van de situatie.
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