Aanmeldformulier
Deelname Stichting Aardbei Onderzoek
voor participanten uit de aardbei periferie
Ondergetekende
Naam: …………………………………………………………………………………………………………….
te dezen handelend namens:
Naam bedrijf: …………………………………………………………………………………………………….
hierna ook te noemen 'bedrijf',
verklaart namens het bedrijf dat het bedrijf zich per heden bereid verklaart de Stichting Aardbei Onderzoek te
ondersteunen met een basisbijdrage voor participanten van € 1500,- excl. BTW per jaar, ten behoeve van de
continuïteit van aardbei onderzoek in Nederland. Dit gebeurt op basis van de ondertekende
vertrouwensovereenkomst, welke is bijgevoegd.
Het bedrijf heeft middels deze bijdrage geen invloed of zeggenschap op de inhoud van het onderzoek, maar heeft
wel toegang tot Vertrouwelijke Informatie en de resultaten.
Vertrouwelijke Informatie omvat alle nieuwe kennis, ideeën, concepten, gegevens, tekeningen en andere
informatie, welke voortkomt uit, wordt besproken of onderling verspreid in relatie tot onderzoek waarin de SAO
(mede)financier is.

Bedrijfsnaam:
Naam:
Adres:
Plaats:
Emailadres:
Telefoon:

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Handtekening:

…………………………………………………………

Datum:

………………………………………………………….

De getekende aanmelding sturen naar
Janny Trouw, secretaris SAO
Ingescand per mail naar
janny.trouw@zlto.nl
Of per post naar
Stichting Aardbei Onderzoek
T.a.v. Janny Trouw
Postbus 100, 5201 AC Den Bosch

www.aardbeionderzoek.nl
soort teelt e
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Vertrouwelijkheidsovereenkomst
voor participanten uit de aardbei periferie
vanwege betrokkenheid bij onderzoeksprojecten van Stichting Aardbei Onderzoek

DE PARTIJEN:

1. Stichting Aardbei Onderzoek (hierna te noemen “SAO”), gevestigd te 2805 PC Gouda
aan de Vossenburchkade 68, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
[NAAM/NAMEN];

2. [NAAM BEDRIJF] (hierna te noemen de “Participant”), gevestigd te [POSTCODE]
[PLAATS] aan [de] [het] [ADRES], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
[NAAM/NAMEN];

De participanten onder 1. en 2. hierna individueel ook aan te duiden als een “Partij” en
gezamenlijk als de “Partijen”.

IN OVERWEGING NEMENDE:
Dat de SAO betrokken is bij een groot deel van het Nederlandse aardbei-onderzoek en dat de SAO
tevens (mede-)financier is van onderzoek voor de Nederlandse Aardbeienteelt;
Dat de SAO eraan hecht dat informatie en uitkomsten uit dergelijk onderzoek zo mogelijk
uitsluitend beschikbaar is voor haar leden;
Dat deze overeenkomst (hierna te noemen de “Overeenkomst”) daarom ten doel heeft te borgen
dat de bij SAO aangesloten participanten, adviseurs en aanverwante bedrijven in de
aardbeiensector vertrouwelijk omgaan met de hen toevertrouwde informatie en de kennis die
voortkomen uit door SAO (mede-)gefinancierd onderzoek;
Dat de Participant het belang van de SAO erkent en deze organisatie steunt deze middels een
lidmaatschap;
Dat de Participant, evenals de SAO, het belang van vertrouwelijkheid bij bepaalde
onderzoeksprojecten erkent en daarom bereid is de navolgende overeenkomst met Sao aan te
gaan;
KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:
1. Vertrouwelijke Informatie (hierna te noemen “Vertrouwelijke Informatie”) omvat alle nieuwe
kennis, ideeën, concepten, gegevens, tekeningen en andere informatie, welke voortkomt uit, wordt
besproken of onderling verspreid in relatie tot onderzoeksprojecten (hierna te noemen de
“Onderzoeksprojecten” of een “Onderzoeksproject”) waarin de SAO (mede-)financier is.
2. De Participant zal de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend ten behoeve van, en gedurende de
looptijd van een Onderzoeksproject waar SAO bij betrokken is, gebruiken. Een eventuele uitloop
van dit gebruik tot zes maanden na afronding van een Onderzoeksproject kan op verzoek van een
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Partij door de SAO worden toegestaan, uitsluitend ten behoeve van de goede voortgang van het
Onderzoeksproject. Indien de Vertrouwelijke Informatie eerder openbaar wordt staat het
Participant vrij deze Vertrouwelijke Informatie breder te gebruiken en uit te dragen.
3. De Participant zal Vertrouwelijke Informatie gedurende de onder 2. genoemde periode niet voor
enig ander doel gebruiken dan ten behoeve van Onderzoeksprojecten waarbij de Participant is
betrokken en communicatie met leden van de SAO. Als de Participant de informatie voor enig
ander doel wil gebruiken, is dat uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijk toestemming van
het bestuur van de SAO.
Het gebruik van enig resultaat uit een Onderzoeksproject in aansluitende Onderzoeksprojecten
waarbij Participant betrokken is, kan slechts na schriftelijke toestemming van de SAO plaatsvinden.
De SAO zal dergelijke toestemming verlenen in het geval van vervolgonderzoek waarbij Participant
is betrokken.
4. De Participant zal de Vertrouwelijke Informatie alleen met derden uitwisselen indien dat relevant
is in het kader van een Onderzoeksproject. Een dergelijke uitwisseling kan uitsluitend plaatsvinden
na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de SAO.
5. Het staat de Participant vrij Vertrouwelijke Informatie gedurende en na afloop van een
Onderzoeksproject te bespreken met leden van de SAO. Hiertoe stelt de SAO aan de Participant de
actuele ledenlijst ter beschikking.
6. De SAO kan de Participant verzoeken tot het retourneren of vernietigen van Vertrouwelijke
Informatie indien de SAO daartoe een zwaarwegend argument heeft. Een dergelijk zwaarwegend
argument is in ieder geval aanwezig wanneer deze Overeenkomst op welke wijze dan ook wordt
beëindigd, indien de Participant in staat van faillissement of surséance van betaling komt te
verkeren, indien de Participant enige verplichting uit deze Overeenkomst niet, niet behoorlijk of
niet volledig nakomt dan wel indien de Participant zijn bedrijf verkoopt of verhuurt, of de directe en
of indirecte zeggenschap over het bedrijf verliest.
De Participant zal op eerste aanvraag van de SAO onvoorwaardelijk aan een verzoek als hierboven
vermeld voldoen.
7. Deze Overeenkomst is niet van toepassing op informatie waarvan de Participant onweerlegbaar
kan aantonen dat Participant deze:
- van een andere bron heeft verkregen dan uit door de SAO (mede-)gefinancierd onderzoek;
- in bezit had voordat het onderhavige Onderzoeksproject startte;
- heeft ontvangen van een derde partij, en dat deze informatie niet (direct) uit het
Onderzoeksproject afkomstig was;
- op last van een rechterlijke of andere overheidsinstantie diende te worden overgelegd aan deze
instantie.
8. Deze Overeenkomst doet teniet alle eerdere afspraken terzake van de Vertrouwelijke Informatie
tussen de Partijen, zowel geschreven als mondeling. De Overeenkomst kan alleen schriftelijk
worden gewijzigd na goedkeuring en ondertekening door alle betrokkenen. Waar in deze
overeenkomst een verplichting voor een Participant staat vermeld, geldt deze ook integraal voor de
aan (het bedrijf van) de Participant verbonden medewerkers.
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9. Deze Overeenkomst bevat alle afspraken over Vertrouwelijke Informatie met betrekking tot
Onderzoeksprojecten in de teelt van aardbeien tussen de SAO, de Participant en de met de
Participant verbonden medewerkers en adviseurs.
10. Deze Overeenkomst, of enig deel van deze Overeenkomst, is persoonlijk en niet overdraagbaar
op enige andere partij of persoon zonder schriftelijke toestemming van de SAO.
11. Deze Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en kan door elk der Partijen uitsluitend
schriftelijk worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) jaar. Beëindiging
of herziening van de Overeenkomst laat onverlet de in deze overeenkomst opgenomen afspraken
en de vertrouwelijkheid met betrekking tot de gedurende de looptijd van de overeenkomst
verkregen Vertrouwelijke Informatie.
13. Op deze Overeenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
14. Geschillen welke uit deze Vertrouwelijkheidsovereenkomst voortvloeien en welke niet in
onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te 'sGravenhage.
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend.

Stichting Aardbei Onderzoek

Stichting Aardbei Onderzoek

Mevrouw C. den Braver

[NAAM]

.....................................

.....................................

Datum:

Datum:

[NAAM PARTICIPANT]

[NAAM PARTICIPANT]

[NAAM ONDERTEKENAAR]

[NAAM ONDERTEKENAAR]

.....................................

.....................................

Datum:

Datum:
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