
Geheimhoudingsverklaring 

De ondergetekenden: 

  

(naam) , gevestigd te (adres) en kantoorhoudende te (adres), ten deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar directie, hierna te noemen: (naam) 

en 

(naam), gevestigd te (adres) en kantoorhoudende te (adres), ten deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar directie, hierna te noemen: (naam) 

  

In aanmerking nemende: 

  

a. Dat partijen reeds in een vergevorderd stadium zijn zich te oriënteren op volledige 

overname 

b. Dat geen van de beide bij deze fusie betrokken vennootschappen in liquidatie is, in staat 

van faillissement verkeert of in surseance van betaling 

c. Dat er geen personen zijn, die anders dan als aandeelhouder bijzondere rechten hebben 

jegens de vennootschappen als hierboven bedoeld 

d. Dat partijen thans wensen nader met elkaar te gaan onderhandelen omtrent de vorm 

waarin en de voorwaarden waaronder de overname kan worden uitgevoerd 

e. Gezien het karakter van de te voeren onderhandelingen en de gegevens die daarbij over en 

weer zijn en nog zullen worden uitgewisseld, wensen partijen hierbij een aantal regels in 

acht te nemen. 

  

Waartoe zij verklaren het volgende te zijn overeengekomen. 

Artikel 1 

  

Partijen zullen elkaar over en weer de nog resterende informatie en gegevens verstrekken, die nog 

nodig of nuttig zijn om tot een goede besluitvorming te kunnen geraken. 

Artikel 2 

 

Partijen verbinden zich over en weer tot absolute geheimhouding van alle aldus aan de ene partij 

ter kennis gebrachte of anderszins ter kennis gekomen gegevens omtrent de ander partij en verder 

tot het op generlei wijze of in generlei vorm gebruiken van die gegevens ten behoeve van zichzelf 

of een derde. 

 

 



Artikel 3 

 

Partijen verplichten zich verder tijdens het verloop van de onderhandelingen alsmede na afloop 

ervan, ongeacht het resultaat, over en weer tot absoluut stilzwijgen omtrent de door hen te voeren 

of gevoerde onderhandelingen en zullen daaromtrent geen mededelingen doen of bijzonderheden 

verstrekken aan derden, behoudens indien anders wordt overeengekomen. 

  

Artikel 4 

  

Partijen verbinden zich jegens elkaar om gedurende de periode dat partijen met elkaar in 

onderhandeling zijn, geen contacten met derden te zullen hebben of houden welke een gelijk doel 

hebben als waarvoor thans de onderhandelingen worden gevoerd. 

  

Artikel 5 

 

Indien voorafgaand aan het bereiken van de nagestreefde overeenstemming bij een partij 

wijzigingen optreden in haar situatie of (rechts)positie in afwijking van eerder verstrekte informatie 

en gegevens, dan is zij gehouden de andere partij daarvan terstond schriftelijk opgave te doen. De 

andere partij zal zich daaromtrent dan nader beraden en schriftelijk berichten aan de betrokken 

partij of de gewijzigde situatie of positie reden is om de onderhandelingen te beëindigen of voort te 

zetten dan wel op de schorten voor verder onderzoek. 

  

Artikel 6 
 
Partijen streven er naar de onderhandelingen af te ronden binnen 3 maanden na ondertekening 
dezes. 

  

Artikel 7 

Partijen komen overeen dat als een van de partijen zich niet houdt aan de artikelen 1 tot en met 5 

de andere partij dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling een boete eist van € 

50.000 per overtreding. Een en ander onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling van een 

volledige schadevergoeding indien deze meer dan gemeld boetebedrag mocht belopen. 

 

Artikel 8 
 
Artikel 9 
  
Artikel 10 

 
Artikel 11 

  

  

  

Aldus overeengekomen en getekend d.d.  


