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Geheimhouding
Kennis
Als deze Overeenkomst in werking treedt, begint direct absolute geheimhouding tussen beide
partijen en derde gelieerde partijen.
Elke vorm van Informatie, in welke vorm en op welke wijze dan ook verstrekt tussen betrokken
Partijen, zal worden aangemerkt als vertrouwelijk (zodat Partijen redelijkerwijs weten of behoren te
weten dat alle informatie vertrouwelijk is zoals - maar niet limitatief - technische gegevens,
commerciële, financiële en juridische informatie.
Partijen zijn verplicht alle Informatie, welke door de andere Partij verstrekt is, gedurende het bestaan
van deze Overeenkomst, alsook gedurende de termijn van 6 Jaar, vertrouwelijk te behandelen,
uitsluitend te gebruiken binnen de strekking van deze Overeenkomst en deze niet te verstrekken aan
derden noch op enige wijze bekend te maken, tenzij daarvoor de voorafgaande schriftelijke
toestemming door Verstrekkende Partij is gegeven.
Alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen ter voorkoming van onbevoegde
verstrekking van de Informatie.
Werknemers en andere betrokken Partijen mogen alleen Informatie openbaren of verstrekken aan
derden of onderling, waar men zich daadwerkelijk bezig houden met het verrichten van
werkzaamheden waarbij zulke Informatie is vereist, met het doel om Informatie geheimhouding te
respecteren.
Indien geeist wordt informatie te openbaren op bevel van een gerechtelijk instituut, administratief
orgaan, dan wel een overheidsinstelling, zullen beide Partijen elkaar daarvan onverwijld in kennis
stellen, opdat deze in de gelegenheid wordt gesteld om hierin te interveniëren en mogelijkerwijs
openbaring te voorkomen.

Eigendom
Alle betrokken Partijen behouden zich het recht van eigendom voor op alle fysieke zaken alsmede
zaken die Informatie bevatten voor het aangaan van deze Overeenkomst. Er wordt in het kader van
deze Overeenkomst geen eigendom overgedragen, tenzij specifiek schiftelijk vooraf
overeengekomen.
Indien een Partij verzoekt tot retournering van alle zaken die tot de Overeenkomst behoren, zal de
andere Partij aan dat verzoek direct gevolg geven.

Alle geschillen voortvloeiende uit deze Overeenkomst, dan wel verband houdend met de uitvoering
van deze Overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in
NL.
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