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GeheimhoudingsGeheimhoudingsGeheimhoudingsGeheimhoudingsverklaringverklaringverklaringverklaring    voorvoorvoorvoor de  de  de  de uitwisseling van kennis over een Vinding door uitwisseling van kennis over een Vinding door uitwisseling van kennis over een Vinding door uitwisseling van kennis over een Vinding door 
een Opdrachtgever aan een Opdrachtnemereen Opdrachtgever aan een Opdrachtnemereen Opdrachtgever aan een Opdrachtnemereen Opdrachtgever aan een Opdrachtnemer    

 Ondergetekenden:Ondergetekenden:Ondergetekenden:Ondergetekenden:    

  A. A. A. A. OpdrachtgeverOpdrachtgeverOpdrachtgeverOpdrachtgever    B. OpdrachtnemerB. OpdrachtnemerB. OpdrachtnemerB. Opdrachtnemer    

Firma :  Peter Lerink Octrooien en Patenten 

Naam :  Dr.ir. P. Lerink 

Adres :  Laan van Moerkerken 85 

Postcode :  3271 AJ 

Plaats :  Mijnsheerenland 

 

verklaren dat:verklaren dat:verklaren dat:verklaren dat:    

a.  Opdrachtnemer is benaderd door Opdrachtgever met het verzoek om kennis te nemen van de 
kenmerken van zijn vinding betreffende een inrichting, stof of werkwijze (hierna te noemen 
uitvinding) met het doel om deze kennis te gebruiken voor nog nader te bepalen activiteiten 
ten dienste van Opdrachtgever. 

b.  De uitvinding, op welke deze overeenkomst betrekking heeft, nader zal worden omschreven in 

(een) bij deze overeenkomst behorende bijlage(-n), welke bijlage(-n) Opdrachtnemer ter 
inzage zal krijgen nadat onderhavige overeenkomst is getekend is en welke bijlage(-n) door 
Opdrachtnemer na inzage per pagina "voor gezien" getekend zal (zullen) worden. Voor de 
uitvinding is een i-DEPOT verricht onder nummer ................ 

c.  Opdrachtnemer de onder b. genoemde informatie zal beschouwen en behandelen als strikt 
vertrouwelijke informatie. 

d.  Opdrachtnemer de onder b. genoemde informatie slechts gebruiken zal voor activiteiten ten 
dienste van opdrachtgever. 

e.  Opdrachtnemer de bovenbedoelde informatie niet ten behoeve van zichzelf of ten behoeve 
van derden zal gebruiken, tenzij ondergetekende ten genoegen van de Opdrachtgever kan 
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aantonen, dat de door de Opdrachtgever verstrekte informatie voor ondertekening van 
onderhavige verklaring reeds bij ondergetekende, dan wel publiekelijk bekend was. 

f. Opdrachtnemer de Opdrachtgever in de onder e. genoemde situatie zo spoedig mogelijk 
schriftelijk van deze bekendheid op de hoogte zal stellen, onder opgaaf van de bron. 

g. Opdrachtnemer de Opdrachtgever binnen vier weken na kennisname van de vinding 

schriftelijk op de hoogte zal stellen van het resultaat van zijn activiteiten ten dienste van 
Opdrachtgever. 

h. Opdrachtgever zich het recht voorbehoudt om eventueel geleden schade te vorderen, die 
veroorzaakt is door het veronachtzamen door Opdrachtnemer van de in deze overeenkomst 
genoemde afspraken. 

 
l. Opdrachtnemer zich in geval van een geschil betreffende deze geheimhoudingsverklaring zal 

onderwerpen aan het Nederlands Recht. 

 

 Opdrachtgever      Opdrachtnemer 

 

 Plaats       Plaats Mijnsheerenland 

Datum       Datum 

 

 

 


