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Geheimhoudingsovereenkomst leveranciers 
 
Ondergetekenden: 
 
1. [afnemer] gevestigd te [adres en plaats], hierbij vertegenwoordigd door haar bestuurder 

 [naam bestuurder] , hierna verder te noemen:  ‘de opdrachtgever’ 
 
en 
 
2.  [leverancier]  gevestigd te [adres en plaats], hierbij vertegenwoordigd door haar bestuurder 

 [naam bestuurder] , hierna verder te noemen ‘de opdrachtnemer’, 
 
gezamenlijk aan te duiden als ‘partijen’.  
 
In aanmerking nemende: 
 

 dat partijen met elkaar een overeenkomst van opdracht zijn overeengekomen d.d.  [datum]  voor 
het uitvoeren van [specificeren werkzaamheden] door opdrachtnemer ten behoeve van 
opdrachtgever (de hoofdovereenkomst);  

 dat bij de uitvoering van deze werkzaamheden de opdrachtnemer en haar werknemers in 
aanraking kunnen komen met vertrouwelijke informatie van opdrachtgever en/of haar cliënten; 

 dat opdrachtgever geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie dient te waarborgen; 

 dat partijen de afspraken hieromtrent wensen vast te leggen in deze overeenkomst, welke als 
aanvullend op de hoofdovereenkomst moet worden beschouwd en niet separaat kan worden 
opgezegd.  

 
Komen overeen als volgt: 
 
Artikel 1 Vertrouwelijke Informatie 
 
1.1 In deze overeenkomst wordt onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrepen alle niet-openbare 

informatie (zowel schriftelijk als mondeling) betreffende de opdrachtgever en al haar cliënten 
en/of relaties, alsmede alle stukken, rapporten, analyses, adviezen, reproducties of andere 
documenten en/of gegevensdragers, waaronder elektronische gegevensdragers, welke 
vertrouwelijke informatie bevatten of weerspiegelen.  

1.2 Vertrouwelijke informatie omvat onder meer informatie betreffende de financiële c.q. 
economische positie van opdrachtgever en/of haar cliënten en informatie betreffende alle andere 
interne aangelegenheden van opdrachtgever en/of haar cliënten, zoals eventuele gerechtelijke 
procedures waarin opdrachtgever en/of haar cliënten zijn verwikkeld, opzet van 
bedrijfsonderdelen en/of de wijze waarop deze functioneren, enzovoort. 

1.3 Informatie waarbij persoonsgegevens betrokken zijn, zal te allen tijde als vertrouwelijk moeten 
worden aangemerkt.  

 
Artikel 2 Geheimhouding 
 
2.1   Opdrachtnemer erkent dat haar door opdrachtgever geheimhouding is opgelegd van alle 

vertrouwelijke informatie. 
2.2   Het is opdrachtnemer derhalve verboden, zowel gedurende de overeenkomst van opdracht als 

na afloop daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in welke 
voege ook, enige mededeling te doen van of aangaande vertrouwelijke informatie die bij de 
uitvoering van haar werkzaamheden voor opdrachtgever te harer kennis is gekomen.  

2.3 Opdrachtnemer zal uitsluitend kennis nemen van de informatie die nodig is voor haar opdracht en 


