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Vertrouwelijkheidsverbintenis
Ondergetekende
(voornaam – naam)

Met woonst te
(straat, nr, zip, gemeente)

In hoedanigheid van
(bestuurder, vennoot, …)

Vennootschap
(BV, NV, Maatschappij, …)

Maatsch. Zetel
(straat, nr, zip, gemeente

Ondernemingsnummer(s)
Verbindt zowel zich hoofdelijk als voor elke firma waarmee hij enige binding zou hebben, om alle informatie over
ondernemingen, vennootschappen, handelszaken of personen, die door bemiddeling van MatchMakers met
kantoor te 2100 Deurne - Antwerpen, Middelmolenlaan 175 - 16, werden en nog zullen worden verstrekt, op een
strikt vertrouwelijke wijze te behandelen,
En in het bijzonder om
•
•
•
•
•
•

De voorgestelde personen, firma ’s en hun medewerkers slechts te contacteren samen met, of met
uitdrukkelijke toestemming van MatchMakers.
De ontvangen gegevens te gebruiken met de grootst mogelijke discretie en uitsluitend om zich een idee te
vormen van de waarde van het aangebodene, met het oog op aankoop, huur, overname, …
Deze verbintenis te doen naleven door elke derde persoon die ondergetekende erbij betrekt
Op eerste verzoek van MatchMakers zijn financiële draagkracht te bewijzen.
Binnen 14 dagen te besluiten om al dan niet verder te onderhandelen over het aangebodene
Indien er besloten wordt om niet verder te onderhandelen, volstrekte geheimhouding te respecteren tot het
aangebodene door een derde partij is aangekocht, gehuurd, overgenomen,……

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, zal de ondergetekende een gepaste schadevergoeding betalen
aan de benadeelde partij
Deze verbintenis is van toepassing voor een duur van twee jaren vanaf heden. Ze is niet van toepassing op
gegevens die algemeen bekend zouden zijn, of die via andere bronnen werden bekomen. De ondertekende is
akkoord met de rechtsgeldigheid van deze verbintenis indien hij deze verstuurt per mail. Alleen de rechtbanken
van Antwerpen zijn in deze bevoegd. Deze verbintenis is geldig voor alle ondernemingen en vennootschappen
waarvoor MatchMakers een opdracht heeft, doch in het bijzonder voor:

Antwerpen, datum :
1

2

3

1 handtekening - 2 naam & hoedanigheid - 3 telefoon / mobiel nummer

Het door MatchMakers aangeboden dossier kwam tot stand aan de hand van de gegevens, haar ter beschikking gesteld door haar
opdrachtgever, haar eigen berekeningen en interpretaties. In geen geval maakt de inhoud van dit dossier enige verbintenis noch
aansprakelijkheid uit in hoofde van MatchMakers.

