Verklaring
Stedin Groep
Bewustzijn geheimhouding, intellectueel eigendom en gedragscode

Ondergetekende:

____________________________
<voornaam + alle voorletters tussen haakjes + vv + achternaam>

hierna, jij, in dienst van/ werkzaam in opdracht van:

____________________________
<naam leverancier/opdrachtnemer>

In overweging nemende dat:


jij gedurende enige tijd werkzaamheden uitvoert, of zal gaan uitvoeren, ten behoeve van één of meerdere
rechtspersonen van Stedin of Joulz. Deze rechtspersonen vallen onder de Stedin Groep. In deze verklaring
wordt voor de eenduidigheid als verzamelnaam voor de opdrachtgever(s) waarvoor jij werkzaamheden
uitvoert (of zal uitvoeren) de term “Stedin Groep” gebruikt. De inhoud van deze verklaring geldt dus tussen
jou en alle rechtspersonen van de Stedin Groep waarvoor jij werkzaamheden uitvoert of zal uitvoeren;



jij gedurende jouw werkzaamheden voor de Stedin Groep mogelijk kennis kan nemen van informatie die door
de Stedin Groep als vertrouwelijk wordt beschouwd;
jij gedurende je werkzaamheden (delen van) producten, werken en/ of diensten (waaronder mede te verstaan
programmatuur) kan ontwikkelen;



er binnen de Stedin Groep een Gedragscode geldt;



de Stedin Groep je middels deze verklaring wil informeren en bewust wil maken van de afspraken en inhoud
van de geheimhoudingsverplichtingen en intellectueel eigendomsrechten die tussen jouw
werkgever/opdrachtgever en de Stedin Groep zijn gemaakt en je bewust wil maken van de Gedragscode;



met jouw werkgever/opdrachtgever is de Stedin Groep een boetebeding overeengekomen dat wanneer jij je
niet houdt aan de afspraken over geheimhouding en intellectueel eigendom, de Stedin Groep jouw
werkgever/opdrachtgever een boete kan opleggen.

Verklaart dat:
1.

Jij je bewust bent van het feit dat er binnen de Stedin Groep de Gedragscode geldt. Van jou wordt ook
verwacht dat je hier naar handelt.

2.

Jij bent je ervan bewust dat je geheimhouding moet bewaren met betrekking tot alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie, tekeningen, schema’s en overige bedrijfsgegevens, die je in het kader van jouw werkzaamheden
voor de Stedin Groep of uit andere bron hebt verkregen en deze informatie niet aan derden meedeelt, ter
beschikking stelt, ter inzage geeft of anderszins toegankelijk maakt anders dan noodzakelijk in het kader van
de uitvoering van jouw werkzaamheden en na schriftelijke toestemming van de Stedin Groep.
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3.

Jij bent je ervan bewust dat jij en je werkgever/opdrachtgever op voorhand aan de Stedin Groep een
uitgebreid gebruiksrecht voor alle intellectuele- of industriële eigendomsrechten, in welke vorm ook, voortvloeiende uit uitvindingen of die anderszins ontstaan door of het gevolg zijn van de uitvoering van
werkzaamheden door jou hebben gegeven. Indien jij of je werkgever/opdrachtgever niet zelf eigenaar is van
de intellectuele of industriële eigendomsrechten dragen jullie er zorg voor dat aan de Stedin Groep een
uitgebreid gebruiksrecht wordt verleend.

4.

Jij je er bewust van bent dat goederen en/of (digitale) documenten die de Stedin groep aan jou ter beschikking
heeft gesteld, altijd eigendom van opdrachtgever blijven. Als de Stedin Groep dat vraagt, overhandig je deze
goederen en/of (digitale) documenten direct.

Aldus getekend:

te_______________, op__________________

____________________________
<voornaam +
achternaam>

(alle

voorletters)

+

vv

+
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