
Geheimhoudingsovereenkomst 
 
Tussen : 
ABM+ bvba,  Leuvensesteenweg 262 B1, 1910 Kampenhout, vertegenwoordigd door Stefaan Gillis, 
zaakvoerder, hierna genoemd ABM+ 
en 
ondergetekende die optreedt in eigen naam of in naam van : ..................................................... 
....................................................................................hierna genoemd "ondergetekende". 
Hierbij verstaan zijnde dat ondergetekende overweegt een zaak over te nemen of een participatie te 
nemen en dat ABM+ in deze optiek bepaalde informatie over haar opdrachtgevers zal bekendmaken 
aan ondergetekende, die hierom verzoekt, wordt overeengekomen tussen ABM+ en ondergetekende : 
 
1)  Verplichting tot geheimhouding.  Ondergetekende zal de bekomen informatie uitsluitend 
gebruiken om zich een idee te vormen van de overname opportuniteit. Hij zal de gegevens, inclusief 
het feit dat bedoelde opdrachtgevers onderhandelen, niet gebruiken, niet bekend maken of 
doorspelen aan andere personen, rechtspersonen of organisaties en op er geen enkele manier er 
voordeel uit halen. Hij zal tevens er zorg voor dragen dat natuurlijke of rechtspersonen die bij de 
zaak betrokken worden dezelfde verplichting tot geheimhouding volgen.  Deze verplichting tot 
geheimhouding blijft bestaan na de onderhandelingen. Behoudens schriftelijk akkoord mag 
ondergetekende geen contact nemen met leveranciers, klanten, personeel en andere bij de zaak 
betrokken personen of organisaties. 
2)  Waarschuwing.  Alle door ABM+ ter beschikking gestelde gegevens werden te goeder trouw 
samengesteld vanuit meerdere, niet altijd in detail geverifieerde bronnen. Deze gegevens kunnen 
derhalve geen onderdeel zijn van enig contract of overeenkomst.  ABM+ is niet verantwoordelijk voor 
de correctheid van de aan haar en/of door haar medegedeelde gegevens, zoals jaarverslagen, 
inventarissen, bedrijfsgegevens enz...  Het is de gegadigde, bij uitsluiting van alle andere partijen, 
die de hem ter beschikking gestelde gegevens dient te controleren alvorens enige beslissing te 
nemen.  Een verkoop kan enkel blijken uit een schriftelijke en ondertekende overeenkomst, alle 
andere documenten en uitspraken zijn geheel vrijblijvend. 
3)  Uitzonderingen op de geheimhoudingsovereenkomst.  Ondergetekende heeft geen verplichting 
tot geheimhouding volgens punt 1 voor informatie die vóór het tekenen van deze overeenkomst 
algemeen bekend is of later algemeen bekend wordt zonder toedoen of fout van ondergetekende. 
4)  Teruggave van informatie.  Ondergetekende zal bij het beëindigen van de onderhandelingen alle 
confidentiële informatie teruggeven aan ABM+ en alle eventuele kopieën ervan (in welke vorm dan 
ook) vernietigen. 
5)  Schadevergoedingen.   Indien ondergetekende een of meerdere clausules van deze overeenkomst 
niet naleeft zal hij onmiddellijk en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn aan 
ABM+ betreffende de schade door ABM+ geleden en aan de benadeelde opdrachtgevers van ABM+, 
die zich in de plaats zullen stellen van ABM+ ter uitvoering van de eis tot schadevergoeding in het 
kader van deze overeenkomst, voor de schade door deze opdrachtgevers geleden.  Het bedrag van de 
schadevergoeding is de waarde van de veroorzaakte schade plus alle gerechtskosten met een 
minimum van zevenduidend Euro per bewezen inbreuk.   
 
Deze overeenkomst heeft betrekking op, maar is niet beperkt tot, ondermeer  volgende dossiers en/of 
opdrachtgevers : ……………………………………………... 
 
Opgemaakt in twee exemplaren één voor iedere partij. 
Gedaan te ……………………….. op ……………………………. 
 
  
Ondergetekende     ABM+ bvba 
 
 
 
 
Door :     Door :  Stefaan Gillis 
 
Adres :   
 
Telefoon: 
 
e-mail:     


