
 

Geheimhoudingsverklaring 

 

De ondergetekende, [naam] (potentiële koper), statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende te 

[adres], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam]  alsmede vertegenwoordigende alle met 

haar gelieerde ondernemingen; 

 

In aanmerking nemende: 

 

a) dat ........ (....) (verkoper) via ........ (‘Vennootschappen’) (werkmaatschappijen), globale 

beschrijving bedrijfsactiviteiten in de regio .....; 

b) dat (potentiële koper) geïnteresseerd is in een mogelijke overname van de aandelen die .... 

houdt in Vennootschappen; 

c) dat (verkoper) en (potentiële koper) in onderhandeling wensen te treden over een mogelijke 

overname en de voorwaarden waaronder zulks zou kunnen geschieden; 

d) dat het verstrekken van informatie door (verkoper) en het houden van besprekingen zal 

geschieden onder de navolgende voorwaarden. 

 

Verklaart hierbij: 

 

1. Alle door (verkoper) aan (potentiële koper) in het kader van de onderhandelingen met 

betrekking tot de mogelijke overname door (potentiële koper) van de Vennootschappen te 

verstrekken informatie waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, alle informatie omtrent de 

financiële toestand van de Vennootschappen, organisatie, beleid, know-how alsmede haar 

activiteiten: 

• zal uitsluitend worden gebruikt in het kader van de beoordeling in verband met de 

mogelijke overname van de Vennootschapen door (potentiële koper); 

• zal in dat verband uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de directie en 

directiemedewerkers van (potentiële koper); 

• zal niet aan enige andere persoon of organisatie worden verstrekt behoudens aan externe 

adviseurs van (potentiële koper) indien zodanige verstrekking voor de interne 

besluitvorming van (potentiële koper) ter zake de mogelijke overname van de 

Vennootschappen noodzakelijk is; 

• dient op eerste verzoek van (verkoper) te worden geretourneerd c.q. vernietigd, zonder 

achterhouding van kopieën, samenvattingen, uittreksels of aantekeningen dan wel andere 

middelen of informatiedragers waarop zulks is vastgelegd. 

 

2. (potentiële koper) is zich er van bewust dat alle haar door (verkoper) verstrekte informatie een 

vertrouwelijk karakter draagt en verklaart dat zij deze vertrouwelijkheid zal respecteren en al 

het nodige zal doen teneinde geheimhouding als vernoemd en een vertrouwelijke behandeling 

van de verstrekte gegevens te bewerkstelligen. (potentiële koper) staat er voor in dat ieder 

van haar directieleden alsmede ieder van de hiervoor genoemde personen (daaronder tevens 

te verstaan externe adviseurs) dezelfde geheimhoudingsverplichting opgelegd zal worden en 

deze geheimhouding zal naleven. 

 

3. De verplichting tot geheimhouding blijft onverminderd van kracht indien de onderhandelingen 

worden beëindigd. Indien (potentiële koper) deze geheimhouding niet betracht zal zij een 


