
 

Aangezien wij in onze algemene voorwaarden geheimhouding en vertrouwelijkheid 

toezeggen aan onze opdrachtgevers moeten wij dat ook vragen van de freelancers 

waarmee we samenwerken. 

 

Daarom treft u onderstaande artikelen aan. 

 

Artikel 01 Geheimhouding 

01.1 Opdrachtnemer verplicht zich om strikte geheimhouding te betrachten betreffende 

de samenwerking met Opdrachtgever, bedrijfsgegevens, productinformatie, knowhow, 

ontwerpen, klantgegevens, prijzen, documentatie en andere (bedrijfs)informatie en voorts 

omtrent alle overige als vertrouwelijk aan te merken bijzonderheden en 

bedrijfsaangelegenheden – in de ruimste zin van het woord – van Opdrachtgever, diens 

opdrachtgevers of van, in welke rechtsvorm dan ook, tot het bedrijf van Opdrachtgever 

behorende of daaraan gelieerde ondernemingen.  

01.2 Opdrachtnemer zal de vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever zoals bedoeld 

in het vorige artikellid op geen enkele wijze ter kennis van derden brengen. Onder derden 

zijn met name, doch niet uitsluitend, begrepen (potentiële) relaties en concurrenten van 

Opdrachtgever. 

01.3 De in dit artikel genoemde verplichtingen gelden zowel gedurende deze 

overeenkomst als na beëindiging daarvan, ongeacht de wijze waarop en de redenen 

waarom deze overeenkomst tot een einde komt. 

 

Artikel 02 Relatiebeding 

02.1 Het is Opdrachtnemer, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 

Opdrachtgever, niet toegestaan om zowel gedurende deze overeenkomst als binnen twee 

jaar na beëindiging daarvan, direct of indirect, anders dan uit hoofde van deze 

overeenkomst zakelijke contacten te onderhouden met of werkzaamheden te verrichten 

voor relaties van Opdrachtgever waarmee Opdrachtnemer gedurende de laatste twee jaar 

voorafgaand aan het einde van deze overeenkomst op enigerlei wijze op zakelijk niveau 

contact heeft gehad. 

 

Artikel 03 Boetebeding 

03.1 In geval van schending van de verplichtingen als opgenomen in deze overeenkomst 

in de artikelen 01 (geheimhouding) en 02 (relatiebeding) verbeurt Opdrachtnemer een 

aan Opdrachtgever toekomende boete van EUR 1.000,- per overtreding en EUR 100,- voor 

iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtgever op 

vergoeding van de door de overtreding veroorzaakte schade en onverminderd het recht 

van Opdrachtgever om nakoming van deze overeenkomst te vorderen. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Handtekening freelancer 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen van deze gegevens en het ondertekenen van het formulier.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jos van Kleef, directeur 

AGROLINGUA B.V. 


