
 

 

Uden, d.d. 2021 

  

Betreft: NDA CSU Innovatie Award 

 

Geachte …, 

U (het Project-lid) maakt deel uit van het projectteam van de CSU Innovatie Award. Graag 

bevestigen wij in deze geheimhoudingsverklaring (de NDA) de geheimhouding die van 

toepassing is op de inzendingen (de Inzendingen) van de kandidaten (de Kandidaten) die 

meedingen naar de CSU Innovatie Award van CSU Groep B.V. (CSU). 

Onder Vertrouwelijke Informatie wordt in deze NDA verstaan alle schriftelijke, mondelinge, 

elektronische of andersoortige informatie van welke aard dan ook die door of namens een 

Kandidaat ten behoeve van diens Inzending aan het project lid wordt verstrekt. Als 

Vertrouwelijke Informatie wordt echter niet aangemerkt informatie waarvan het Project-lid 

redelijkerwijze kan aantonen dat deze: 

a) al tot het publiek domein behoorde op het moment waarop deze aan het Project-lid werd 

verstrekt; 

b) na aan het Project lid te zijn verstrekt in het publiek domein is gekomen, anders dan ten 

gevolge van een schending van deze NDA door het Project-lid;  

c) reeds rechtmatig in bezit van het Project-lid was voordat deze informatie door de 

Kandidaat werd verstrekt; of  

d) rechtmatig in het bezit van het Jurylid is gekomen op een niet vertrouwelijke basis via een 

derde die door het verstrekken van die informatie niet in strijd handelt met een 

geheimhoudingsverplichting jegens de Kandidaat.  

 

Het Project-lid zal: 

a) de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de beoordeling van de Inzending; 

b) de Vertrouwelijke Informatie strikt geheim houden; 

c) de Vertrouwelijk Informatie niet gebruiken om enig voordeel te behalen ten koste van de 

Kandidaat of CSU.  

 

Deze verplichting van het Project-lid tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie 

eindigt vijf jaar na ondertekening van deze NDA.  

 

De Inzending is en blijft eigendom van de Kandidaat respectievelijk CSU. Het Project-lid kan 

aan geen enkele bepaling uit deze NDA enig recht van eigendom, bevoegdheid tot gebruik of 

enig ander recht met betrekking tot de Inzending ontlenen en geen enkele bepaling uit deze 

NDA kan als zodanig worden geïnterpreteerd.  

 

CSU bedingt het bepaalde in deze NDA mede ten behoeve van de Kandidaten. 

 

Op deze NDA is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen CSU en/of een 

Kandidaat enerzijds en het Project-lid anderzijds die voortvloeien uit of betrekking hebben op 

deze NDA zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant. 

 



 

 

Graag verzoeken wij u om als blijk van uw instemming met de inhoud van deze NDA een kopie 

daarvan voor akkoord ondertekend te retourneren. 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens CSU 

 

 

Esmée Ficheroux  

Juryvoorzitter 
 

 

  Voor akkoord: 

 

 

 

      _____________________ 

       … 

       Project-lid 
 


