
Geheimhoudingsverklaring 

Ondergetekende 

Naam: 

Geboortedatum: 

Woonplaats: 

 

 

Verklaart hierbij het volgende: 

1)   Ondergetekende weet dat hij/zij verplicht is om alle vertrouwelijke informatie, die hem/haar in 

het kader van zijn/haar activiteiten bij of in opdracht van AEGEE-Amsterdam ter kennis komt 

uitsluitend in het kader van zijn/haar activiteiten bij of in opdracht van AEGEE-Amsterdam te 

gebruiken en voor het overige geheim te houden. Onder vertrouwelijke informatie wordt 

verstaan: alle informatie, documenten en (persoons)gegevens die niet reeds openbaar is/zijn. 

2)   De in lid 1 genoemde verplichting geldt ook na beëindiging van de activiteiten bij of in opdracht 

van AEGEE-Amsterdam. 

3)   De in lid 1 genoemde verplichting bestaat, voor zover niet anders is overeengekomen, niet 

tegenover collega’s of anderen die medeverantwoordelijk zijn voor een goede uitoefening van 

de activiteiten, indien en voor zover zij zelf jegens AEGEE-Amsterdam tot geheimhouding 

verplicht zijn of zich daartoe verplichten. 

4)   Alle eigendomsrechten met betrekking tot aan ondergetekende in het kader van zijn/haar 

functie/activiteiten bij of in opdracht van AEGEE-Amsterdam verstrekte vertrouwelijke 

informatie en daarop gebaseerde resultaten blijven berusten bij AEGEE-Amsterdam. 

5)     Het is ondergetekende verboden op welke wijze dan ook vertrouwelijke informatie, of kopieën 

hiervan, die hij in verband met de uitvoering van zijn/haar activiteiten onder de overeenkomst 

heeft verkregen, in bezit te hebben of te houden of te kopiëren, uitgezonderd voor zover en 

voor zolang dit in het kader van de activiteiten/opdracht is vereist. 

6)     Ondergetekende verplicht zich om alle in lid 1 genoemde vertrouwelijke informatie en andere 

op de activiteiten betrekking hebbende informatie, alsmede (digitale) kopieën en 

aantekeningen daarvan, zonder enig verzoek daartoe, bij het eindigen van zijn/haar activiteiten 

of de opdracht onmiddellijk aan AEGEE-Amsterdam te doen toekomen. Hieronder worden ook 

alle vormen van computerprogrammatuur en (digitale) gegevensdragers, tekeningen, 

bescheiden en/of goederen die op de activiteiten/opdracht betrekking hebben begrepen. 

7)     Ondergetekende is ermee bekend dat overtreding van zijn/haar verplichtingen kan leiden tot 

beëindiging van zijn/haar activiteiten en/of een schadevergoedingsvordering, alsmede tot 

sancties door de wet daarop gesteld. 



8)     In geval van twijfel over de toepasselijkheid en/of uitleg van het hier bepaalde zal 

ondergetekende terstond en uit eigen beweging overleg met AEGEE-Amsterdam voeren, evenals 

in het geval dat hij/zij op enige wijze in een procedure wordt betrokken waarin hetgeen in deze 

verklaring is omschreven aan de orde (kan) komen. 

9) Op deze verklaring is Nederlands recht van toepassing. 

 

Datum en plaats: Handtekening voor akkoord: 

 


