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Vertrouwelijke informatie 

 

Tieltjes Precision Parts B.V. (hierna Geheimhouder) erkent dat haar strikte geheimhouding is opgelegd, zowel tijdens 

als na beëindiging van de uitwisseling van informatie over het Doel, ter zake van alle gegevens, informatie en/of 

bijzonderheden die: 

(1)  direct of indirect aan Geheimhouder zijn of worden verstrekt; en/of 

(2) betrekking hebben op de onderneming van de Verstrekkende Partij; en/of 

(3) betrekking hebben op onderneming(en) van aan de Verstrekkende Partij gelieerde (rechts)personen; en/of 

(4) betrekking hebben op het Doel. 

 

De hiervoor omschreven gegevens, informatie en bijzonderheden worden hierna zowel 

gezamenlijk als afzonderlijk genoemd “Vertrouwelijke Informatie”. 
 

Geheimhouding 

 

De Geheimhouder zal alle Vertrouwelijke Informatie volledig geheimhouden. Onder geheimhouden wordt in dit 

verband in ieder geval verstaan dat: 

van de Vertrouwelijke Informatie geen mededelingen aan derden, zowel mondeling als schriftelijk en zowel direct als 

indirect, mogen worden gedaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verstrekkende 

Partij; en/of 

Vertrouwelijke Informatie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verstrekkende Partij 

niet ten andermans nutte mag worden gebruikt. 

 

Onder geheimhouden wordt in dit verband eveneens verstaan het feit dat Vertrouwelijke Informatie zonder 

uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verstrekkende Partij niet ten eigen nutte mag worden 

gebruikt, tenzij dat gebruik noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het Doel. 

 

Geheimhouder zal uiterste zorg besteden aan (en zorg dragen voor) een deugdelijke en veilige opslag van de 

Vertrouwelijke Informatie, zodat voorkomen wordt dat in strijd met de overeenkomst Vertrouwelijke Informatie niet 

geheimgehouden zou worden. 

 

Geheimhouder verklaart, zowel voor, tijdens als na beëindiging van de door hem uit te voeren werkzaamheden, niet 

direct of indirect betrokken te zijn geweest of te zullen zijn of worden bij werkzaamheden die gelijk, gelijkwaardig of 

vergelijkbaar zijn met het Doel. 

 

Eigendom Vertrouwelijke Informatie 

 

De Verstrekkende Partij blijft te allen tijde eigenaar van alle mogelijke rechten op de Vertrouwelijke Informatie. Aan 

deze overeenkomst kan Geheimhouder nimmer enig recht (zoals een eigendomsrecht of licentie) ontlenen ten aanzien 

van de Vertrouwelijke Informatie, anders dan dat hij bevoegd is om kennis te nemen van die Vertrouwelijke Informatie 

ten behoeve van het Doel. Geheimhouder zal niets in of aan de Vertrouwelijke Informatie verwijderen of veranderen 

of zonder expliciete toestemming kopieën van die Vertrouwelijke Informatie maken. 

 

 

 

 


