
   

 

Geheimhoudingsovereenkomst  
 
Ondergetekenden: 
 

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid _____________ 

gevestigd te _____ aan de _____, ingeschreven in het handelsregister onder 
dossiernummer, hierbij vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer ________ 
geboren te _______op_______, 
hierna verder te noemen:  “de opdrachtgever” 

en 
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid _________gevestigd te 

_____ aan de _____, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer, 

hierbij vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer ________ geboren te 
_______op_______, 
hierna verder te noemen “de opdrachtnemer”. 

 
In aanmerking nemende: 
 

- dat opdrachtgever als openbaar accountant een onderneming drijft; 

- dat opdrachtnemer een onderneming drijft in_________; 
- dat partijen met elkaar een overeenkomst van opdracht zijn overeengekomen d.d. 

______ voor het uitvoeren van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve 
van opdrachtgever;  

- dat bij de uitvoering van deze werkzaamheden, 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.  

 

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, 
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; 

 

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 
welker 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 Bij overtreding van het hierboven genoemde verbod verbeurt opdrachtnemer aan 

opdrachtgever een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete 
groot € ___(zegge:___euro) voor elke overtreding en een boete van € ______ (zegge: 
_______euro) voor iedere dag dat deze overtreding of niet naleving voortduurt, onverminderd 
haar gehoudenheid tot betaling aan opdrachtgever van een volledige schadevergoeding te 
dezer zake indien deze meer dan gemeld boetebedrag mocht belopen. 

2.4 Overtreding van het hierboven vermelde verbod is een grond voor ontbinding door 

opdrachtgever van de overeenkomst van opdracht. De ontbinding heeft onmiddellijke werking, 
zonder dat opdrachtgever hiervoor enige vergoeding aan opdrachtnemer verschuldigd wordt. 

 



   

 

Artikel 3 Werknemers 

 
3.1 Opdrachtnemer verplicht zich bovengenoemde verplichting tot geheimhouding van 

vertrouwelijke informatie op te leggen aan al haar werknemers en/of daarmee in dit verband 
gelijk te stellen personen.    

 
Artikel 4 Rechts- en forumkeuze 
 

4.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
4.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan - naar aanleiding van de onderhavige 

overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit 
enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bijvoorbeeld, zij het niet 
uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad - zullen worden beslecht door de daartoe 
bevoegde rechter van de rechtbank te __________, zulks behoudens voor zover dwingende 

competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. 
 

 
Aldus ondertekend in tweevoud te _________ op _________ 
 
 
opdrachtgever,        opdrachtnemer, 

namens deze,       namens deze, 
 
……………………………     ……………………….. 
 


