
GEHEIMHOUDINGSVERKLARING 

 

Ondergetekende 
(firma/naam):  

Adres:     

Postcode Plaats:      

Vertegenwoordigd door:    

Zich legitimerende met: 

________________________________  

________________________________ 

________  _______________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Verklaart dat: 
a. Ondergetekende is benaderd door (-1-), wonend te (-2-), hierna te noemen 
"Uitvinder", met het verzoek kennis te nemen van zijn product of idee, welke betrekking 
heeft op (-3-), hierna te noemen "(-4-)", zoals nader omschreven in de bij deze 
verklaring horende bijlage(-n) (-5-), welke bijlage(-n) ondergetekende ter inzage zal 
krijgen nadat onderhavige verklaring getekend is en welke bijlage(-n) door ondertekende 
na inzage per pagina "voor gezien" getekend zal (zullen) worden. 

b. Ondergetekende de informatie, welke schriftelijk is vastgelegd in de onder a. bedoelde 
bijlage(-n), wenst te verkrijgen van Uitvinder teneinde (-4-) op technische en/of 
commerciële haalbaarheid (-6-) te kunnen beoordelen. 

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

d. Ondergetekende slechts die medewerkers van haar organisatie van de onder b. 
genoemde informatie op de hoogte zal stellen, voor wie geldt dat zulks voor 
ondergetekende strikt noodzakelijk is, om een gefundeerd oordeel over de informatie en 
de vinding te verkrijgen. 

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

f. Ondergetekende de onder b. genoemde informatie niet ten behoeve van zichzelf of 
derden zal gebruiken, tenzij ondergetekende ten genoegen van de Uitvinder kan 
aantonen dat de door uitvinder verstrekte informatie reeds voor ondertekening van 
onderhavige verklaring binnen het bedrijf van ondergetekende en/of publiekelijk bekend 
was. 

g. Ondergetekende Uitvinder in de onder f. genoemde situatie z.s.m. onder opgaaf van 
bron van deze bekendheid op de hoogte zal stellen. 

h. Ondergetekende Uitvinder binnen *(-7-) weken na kennisname van de onder b. 
bedoelde informatie schriftelijk op de hoogte zal stellen van de uitkomsten van de 
conform b. verrichte beoordeling. 

Blad 1 van 2 bladen, paraaf...........  



i. Ondergetekende, indien ondergetekende (-4-) of daarvan afgeleide producten of ideeën 
wenst te fabriceren of te exploiteren, met de Uitvinder in onderhandeling zal treden over 
een schriftelijke overeenkomst, waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen geregeld 
zullen worden. 

j. Ondergetekende, indien hij aan Uitvinder te kennen geeft gegeven geen interesse te 
hebben in (-4-), dan wel met Uitvinder niet tot overeenstemming komt over de in i. 
bedoelde overeenkomst, geen verdere activiteiten van welke aand dan ook met 
betrekking tot (-4-) zal ondernemen. 

k. Ondergetekende het onder c. en f. genoemde zal betrachten gedurende vijf jaar na 
ondertekening van deze verklaring. 

l. Ondergetekende aan Uitvinder een onmiddellijk opeisbare boete verbeurt van EUR 
15.000,- (zegge vijftienduizend Euro) voor elke overtreding van het hiervoor bepaalde 
dan wel -naar keuze van de Uitvinder- EUR 1000,- (zegge duizend Euro) voor elke dag 
dat de overtreding voortduurt, waarbij een gedeelte van een dag voor een hele dag 
geldt. De boete(s) kom(t)(en) aan de Uitvinder toe onverminderd alle rechten en 
vorderingen, daaronder mede begrepen de vorderingen tot nakoming van de niet 
nagekomen bepaling(en) en elk recht op schadevergoeding naast de hiervoor bedoelde 
boete(s). 

m. Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst ontstaan, geschillen over het 
bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden 
beslecht door de bevoegde rechter te *(-8-). 

n. Deze verklaring wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 

Blad 1 van 2 bladen, paraaf........... 



Het idee betreft ..................... 

  

Omschrijving van de huidige situatie, de gangbare werkwijze of het product. 
Beschrijving van de nadelen van de huidige situatie, de gangbare werkwijze of het 
product. 
Beschrijving van de aangedragen oplossing en een vermelding de voordelen. 
Het is niet aan te raden om al in een heel vroeg stadium details te melden.  
Vraag ALTIJD om een legitimatiebewijs en een fotokopie voor uzelf. 
Zonder legitimatiebewijs geen afspraak! 

voor gezien: 
 
 

 
Bedrijf B.V. 
Directeur, Dhr./Mevr. 

Plaats, datum. 

  

blad 3 van 3 bladen 

 

Toelichting 

(-1-) Uw naam en voorletters 
(-2-) Uw adres en woonplaats 
(-3-) Zeer korte omschrijving, waarbij U er zorg voor draagt niets essentieels te 
onthullen 
(-4-) Naam van Uw vinding 
(-5-) Wij raden U aan een volledige omschrijving van Uw vinding als bijlage te 
vervaardigen, zodat exact beschreven staat over welke materie "ondergetekende" nu 
precies geheimhouding heeft te betrachten. Let erop dat de U bijlage(n) pas ter inzage 
geeft nadat U de getekende geheimhoudingsverklaring retour heeft ontvangen en tevens 
dat de ondergetekende deze bijlage "voor gezien" tekent. Wanneer U een 
octrooiaanvrage heeft ingediend, of een modeldepot heeft verricht, kunt U dat ook 
aangeven. 
(-6-) U kunt het bedrijf dat U inzage in Uw vinding geeft de vinding ofwel op technische 
dan wel op commerciële haalbaarheid laten beoordelen. De combinatie van de twee is 
uiteraard ook mogelijk. De clausule zoals deze is opgenomen onder b. kunt U in dat geval 
onverkort overnemen. 
(-7-) U dient bij de * te vermelden hoeveel tijd U het geïnteresseerde bedrijf gunt om tot 
een oordeel te komen omtrent Uw vinding. Een termijn van 2 à 3 weken wordt daarbij 
redelijk geacht. 
(-8-) U dient op de plaats van de * de naam van de plaats in te vullen waar een 
rechtbank is gevestigd die in Uw regio (arrondissement) bevoegd is van het geschil 
kennis te nemen. (De Haagse rechtbank is overigens bij uitsluiting bevoegd om van 
octrooigeschillen kennis te nemen.)  

 


