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Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non 
Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij 
een bedrijfsovername en u de identiteit van uw bedrijf vrijgeeft aan een potentiële 

overnemer zodat deze u een voorstel kan doen. Sluit u deze overeenkomst niet af,  dan 
kan een concurrent of derde partij er met waardevolle informatie over uw bedrijf 

vandoor gaan. 

 

 

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST 
OVERNAME 

 
 

  
TUSSEN : VENNOOTSCHAP X 
 

   adres; 
    

   hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders  ; 
 
   Hierna genoemd « de Koper »;  

 
 
EN  : VENNOOTSCHAP  Y 

 
   adres ;  
    

   hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders  ; 
   

   Hierna genoemd « de Vennootschap »; 
   
    Hierna eveneens genoemd: « Partijen » of « Partij ». 

 
 
WORDT VOOREERST UITEENGEZET DAT : 

 
1. De Vennootschap is een vennootschap die hoofdzakelijk de volgende activiteiten uitoefent: 

…………………………………………………… [   aan te vullen  ]. 

 
2. De Koper is onderhandelingen aan het voeren met de Vennootschap met het oog op de 

ondertekening van een contract ………… (hierna « het Contract ») [met als onderwerp de 

aankoop van _____] [ van het geheel van aandelen van de Vennootschap]  of [van 
verkoopspunten, van activa, van een bedrijfstak behorende tot de Vennootschap] of [ van de 

ondertekening van verschillende handelsakkoorden] . 



2 

 

 
3. De Vennootschap behoeft de ondertekening van een verplichting tot strikte vertrouwelijkheid 

(hierna genoemd « de Overeenkomst »).  
 
4. In het kader van deze onderhandelingen zal de Koper toegang hebben tot en zal de 

Vennootschap financiële, technische en commerciële informatie en documenten met 
betrekking tot de activiteit, de zaken, de voorstellen van investeringen en akkoorden, en het 

patrimonium van de Vennootschap, van haar filialen of van ieder andere verbonden 
vennootschap, ter beschikking stellen van de Koper zodat deze laatste een audit kan 
verwezenlijken [ aan te vullen juridisch/commercieel/fiscaal/financieel/boekhoudkundig] 

teneinde de waarde en de activiteiten van de Vennootschap te evalueren. (hierna genoemd, 
« de Informatie »). 

 

5. De Informatie zal het volgende inhouden, zonder er evenwel tot beperkt te zijn :  
 

- interne rapporten,  

- tussentijdse of analytische rekeningen, 
- rekeningen per verkoopspunten behorende tot de Vennootschap,  
- contracten van ……,  

- projecties of budgetten, 
- intellectuele rechten, 

- rapporten van marge – en kostenanalyse, 
- voorstellen van financiële plannen van geviseerde vennootschappen,  
- rapporten met commerciële en financiële informatie, 

 - personeelslijsten, 
 [aan te vullen of te verbeteren volgens het voorwerp van de audit of de activiteiten van de 
Vennootschap] 

 
6. [te kiezen optie]: De Informatie houdt enkel de documenten in die zijn opgenomen in de bijlage 

toegevoegd aan de Overeenkomst. 

  
7. [te kiezen optie: De Verkoper beschikt over belangen in een concurrerende vennootschap van 

de Vennootschap, de NV ……………… en verbindt er zich toe dezelfde verplichtingen na te 
leven dan deze voorzien in onderhavige Overeenkomst.]   

 

 
VERVOLGENS WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
 

Artikel 1 :  
 
1.1 De Koper erkent de economische waarde die de Informatie betekent voor de 

Vennootschap en bijgevolg ook de discretie waarmee ze deze moet behandelen.  
 
1.2 De Koper verbindt zich ertoe alle documenten en geschreven of verbale inlichtingen die 

deel uitmaken van de Informatie die hij gezien, gehoord of ontvangen heeft, rechtstreeks of via 
aandeelhouders, bestuurders, organen, bedienden, beambten, vertegenwoordigers, 

mandatarissen, agenten, externe raadgevers, filialen of andere verbonden vennootschappen, 
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toeleveranciers en ieder ander persoon in zijn omgeving, te beschouwen als geheim en strikt 
vertrouwelijk.  

 
1.3  De Koper verbindt zich ertoe de Informatie te behandelen op een strikt vertrouwelijk e 
manier, om alle redelijke maatregelen te nemen teneinde de verspreiding van de Informatie te 

vermijden, en verbiedt het zich, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Vennootschap:  
 

- de Informatie bekend te maken aan derden, en dit op iedere mogelijke wijze ; 
- de Informatie bekend te maken aan personen binnen de organisatie die niet rechtstreeks 

betrokken zijn met de beslissingneming, de onderhandeling of de ondertekening van het 

Contract, 
- de Informatie te reproduceren of ze te laten reproduceren onder welke vorm of volgens 

welk procédé dan ook; 

- meer algemeen, om er gebruik van te maken op een andere wijze dan deze noodzakelijk 
voor de studie, de onderhandeling, of de sluiting van het Contract, of op een algemene 
wijze, er gebruik van te maken voor commerciële doeleinden. 

 
1.4 Bovendien verbindt de Koper er zich toe dat alle door hem gemachtigde personen of 
personen betrokken bij de audit of de overwogen onderhandeling (agenten, externe raadgevers, 

filialen of andere verbonden vennootschappen of toeleveranciers, of ieder ander persoon) dezelfde 
verplichtingen naleven dan deze vermeld in onderhavige Overeenkomst, als deze personen of 

vennootschappen kennis hebben genomen van de Informatie.  
  
1.5 De Vennootschap neemt dezelfde verplichtingen op zich voor alle Informatie die zij zou 

ontvangen van de Koper in het kader van de onderhandelingen.  
 

 

Artikel  2 : 
 
De Vennootschap aanvaardt de Informatie te leveren aan de Koper, op voorwaarde dat de 

vereisten opgenomen in onderhavige Overeenkomst worden nageleefd.  
 

De contactpersonen zijn: ……………….. 
 
 

Artikel 3 : 
 
3.1 De Koper verbindt er zich toe om, op eerste vraag, aan de Vennootschap ieder materiaal 

terug te geven, onder eender welke vorm, op dewelke zich de Informatie bevindt, evenals iedere 
kopie die er eventueel van gemaakt zou zijn. 
 

3.2 In de mate waarvan de Informatie onder informaticavorm bestaat, zal de Koper alle 
technisch noodzakelijke maatregelen nemen teneinde de vergrendeling ervan te verzekeren en 
iedere reproductie onmogelijk te maken. Hij verbindt er zich toe deze Informatie te vernietigen op 

vraag van de Vennootschap.  
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3.3 De bekendmaking door de ¨Partijen tussen hen van de Informatie overeenkomstige de 
Overeenkomst kan in geen geval, niet op rechtstreekse noch op onrechtstreekse wijze, in hoofde 

van de Partij die ontvangt, een eigendom - of gebruiksrecht (in termen van een licentie of iedere 
andere wijze) doen ontstaan op de materies, uitvindingen of ontdekkingen waaraan de Informatie 
gerelateerd is.  

  
Artikel 4 : 

 
Onderhavige Overeenkomst blijft van kracht tot het op het moment waarop het Contract 
ondertekend wordt wat de Vennootschap zal doen leiden te besluiten op basis van de Informatie, 

of tot één jaar na de onderbreking van de onderhandelingen, zonder dat de periode twee jaar kan 
overschrijden vanaf de ondertekening van de Overeenkomst. 
 

De Vennootschap zal de Koper verwittigen van de ondertekening van het Contract, indien dit niet 
getekend wordt door de Koper, en de Koper brengt de Vennootschap op de hoogte van de 
onderbreking van de onderhandelingen.  

 
Keuze : (exclusiviteitclausule van onderhandelingen) 
 

 
Article 5 :  

 
De Koper verbindt ertoe zich toe zich geen personeelsleden, rechtstreeks of onrechtstreeks, met een 
arbeidsovereenkomst of op een andere manier aan te werven, noch personeels leden van de 

Vennootschap te ontslaan tijdens de duur van de Overeenkomst.  
 
 

Article 6 : 
 
6.1 De Informatie en de documenten beoogd in de Overeenkomst blijven onder het statuut van de 

vertrouwelijkheid voor zover zij niet behoren, zonder de fout van de Kop er, tot het publiek domein of 
toegankelijk voor het publiek, zelfs op beperkte wijze.  

 
6.2 De Partij die de Informatie ontvangt zal geen enkele verplichting hebben en zal aan geen 
enkele beperking onderworpen zijn met betrekking tot de deze wanneer:  

 
a. zij voorafgaand aan de bekendmaking of na de bekendmaking, maar in dit geval, 

bij gebreke van fout van de Partij die de Informatie ontvangt, deel uitmaken van 

het publiek domein, of 
 
b. zij verkregen is geweest door een derde op een ongeoorloofde wijze en bij 

gebreke van inbreuk op de Overeenkomst, of 
 

c. zij gepubliceerd is zonder dat een dergelijke publicatie een inbreuk uitmaakt op de 

Overeenkomst, of 
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d. zij gebruikt werd of bekendgemaakt na schriftelijke toestemming van de Partij 
waarvan zij voortkomt, of 

 
e. zij reeds in het bezit is van de Partij die de Informatie ontvangen heeft, in welk 

geval deze laatste daarvan het bewijs zal moeten voorleggen, of 

  
f. zij reeds ontwikkeld is door de Partij die de Informatie ontvangen heeft, en dit 

voorafgaand aan haar bekendmaking, in welk geval deze laatste daarvan 
eventueel het bewijs zal moeten voorleggen.  

 

6.3 In geval van twijfel over het publiek karakter van de Informatie of van een meegedeeld 
document, is het bewijs ten laste van de Vennootschap.  
 

 
Artikel 7 :  
 

De Overeenkomst tot vertrouwelijkheid is onderworpen aan het Belgisch recht. Ieder geschil met 
betrekking tot haar interpretatie, geldigheid, uitvoering of verbreking zal beslecht worden door de 
Rechtbank van …………. 

 
Gedaan te ………… , op ………………. 2006, in twee originele exemplaren, waarvan iedere Partij 

erkent het zijne te hebben verkregen.  
 
Handtekeningen 

 
 
 

Reserve: dit model dient aangepast te worden aan iedere particuliere situatie 
 

 


