
 

 

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE 

 

NONDISCLOURE AGGREEMENT (NDA) 

 

 

 

 

Mellem: 

 

 

 

Vald. Birn A/S 

Frøjkvej 75 

7500 Holstebro  

CVR nr. 26681111 

(herefter Iværksætteren) 

 

 

 

og 

 

xx A/S 

 
Adr. 

By 

 
CVR nr. 

(herefter Modtageren) 
 

 

 

 

 

 



 

indgås hermed hemmeligholdelsesaftale angående fortrolige oplysninger (herefter 

Informationen), som modtageren har modtaget eller vil modtage i forbindelse med sin 

rolle som samarbejdspartner I potentiel samarbejdspartner til iværksætteren. 

 

Modtageren forpligter sig til at iagttage absolut tavshed omkring alle informationer I 

oplysninger vedrørende: 

 
Erhvervshemmeligheder, ideer, projekter, produkter, beskrivelser, tegninger, 
varer, værktøjer, dokumenter, produktionsmængder og alle andre former for 
oplysninger, 

 

som modtageren kommer i besiddelse af i samarbejdet med iværksætteren, eller andre af 

iværksætters samarbejdspartner, det være sig oplysninger der foreligger mundtligt, på 

papir, elektronisk eller anden form. Er der tvivl om en oplysning er fortrolig, skal denne 

oplysning behandles som værende fortrolig ind til iværksætteren har meddelt andet. 

 

Modtageren forpligter sig til at behandle informationen så den forbliver utilgængelig for 

uvedkommende, og så der heller ikke opstår fare for, at uvedkommende får kendskab til 

disse informationer. 

 

Modtager må ikke videregive informationen til medarbejder, samarbejdspartner eller 

lignende såfremt det ikke er nødvendig eller forsvarlig. 

Modtageren skal føre fortegnelse over sådanne ansatte eller lignende, der helt eller delvis 

får indblik i de oplysninger, der ligger i Informationen, og før Informationen overlades til 

andre, skal disse være instrueret om oplysningernes fortrolige karakter. Modtageren 
forpligter sig ydermere til ikke at udlevere, kopiere eller på anden vis reproducere 

Informationen uden forudgående skriftlig accept fra Iværksætteren. 

Modtageren skal på Iværksætterens opfordring straks tilbagelevere den udleverede 

Information. Modtageren bærer det fulde ansvar for at udleverede information ikke bliver 

beskadiget eller forsvinder. Modtageren er erstatningspligtig over for iværksætteren for 

eventuelle tab ved brud på denne aftale. Modtagerens erstatningspligt gælder også, 

dersom bruddet på aftalen er udøvet af tredjemand, der af modtageren helt eller delvist 

har fået overladt Informationen.  Modtageren erklærer ikke at ville kræve ejendomsret til 

ideer, opfindelser eller andre frembringelser, som måtte komme Modtageren til kendskab 

i forbindelse med samarbejdet med Iværksætteren. Dette omfatter ligeledes eventuelle 

nye frembringelser, som måtte fremkomme som resultat af Modtagerens behandling af 

den udleverede Information. 



 

 

Denne aftale omfatter ikke: 

 

1. Tekniske oplysninger eller andre oplysninger, der på det tidspunkt, 

Iværksætteren gav Informationen til modtageren, måtte anses som 

alment kendte, eller som senere bliver alment kendte, uden at 

modtageren er ansvarlig herfor. 

 

2.   Oplysninger om Informationen, som på lovlig vis er kommet til 

Modtagerens kendskab direkte eller indirekte gennem andre end 

Iværksætteren. 

 

 

Modtagerens pligt til hemmeligholdelse gælder i en periode på 10 år fra 

datoen for underskrift af nærværende aftale.  Samt 10 år efter modtagelsen af 

en information. 

 

Iværksætter kan ved brud på aftalen til en hver tid hæve et hvert samarbejde med 

modtager. Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten i 

København som værneting. Denne aftale er udarbejdet i to original eksemplar, en til 

hver af parterne. 

 
 

Tiltrædes hermed 

 

Holstebro d. 2016-09-26   By d. 

For, Vald. Birn A/S    xx A/S 

 

 

 

      _________________________   

 

 

 

 


