
 
Geheimhoudingsverklaring voor gevoelige informatie  
Alle informatie en documenten, die verstrekt zijn door de opdrachtgever aan Young Translators, 
wordt gezien als vertrouwelijke informatie, ongeacht de vorm.  

Deelnemende partijen aan de geheimhoudingsverklaring:  

a. Ondergetekende: Young Translators. Ingeschreven onder KvK nummer: 69682275 en 
gevestigd in Winterswijk  
b. Opdrachtgever  

Young Translators verklaart dat de volgende voorwaarden van toepassing zijn over de, door de 
opdrachtgever, verstrekte informatie. Met uitzondering voor bij rechtmatig verkregen informatie bij 
derden of algemeen bekende informatie.  

Voorwaarde 1: 
De uitvoering van de opdrachten worden gedaan door, door Young Translators genoemde ‘vertalers’, 
derden. Alle documentaties worden door Young Translators naar de, door Young Translators 
gekozen, vertaler(s) gestuurd. De vertalers zijn ook gehouden aan de voorwaarden, in deze 
geheimhoudingsverklaring, die voor hen van toepassing zijn.  

Voorwaarde 2: 
Young Translators en zijn vertalers zijn gehouden aan de beperking, van het verspreiden van de 
gevoelige informatie, tot degene die deze informatie nodig hebben voor het goed uitvoeren van de, 
door de opdrachtgever gegeven, opdracht en zullen de informatie vertrouwelijk behandelen.  

Voorwaarde 3: 
Young Translators en zijn vertalers zijn verplicht tot strikte geheimhouding van de gevoelige 
informatie, gelijk aan de geheimhouding van een zorgvuldig geheimhouder in het maatschappelijk 
verkeer.  

Voorwaarde 4: 
Er wordt aan Young Translators en zijn vertalers geen enkele licentie verstrekt met betrekking tot het 
intellectueel eigendomsrecht.  

Voorwaarde 5: 
Deze geheimhoudingsverklaring kan alleen worden gewijzigd of opgeheven bij schriftelijke 
instemming van Young Translators en de opdrachtgever. De geheimhoudingsverklaring blijft in stand 
bij reeds, door de opdrachtgever, verstrekte gevoelige informatie.  

Voorwaarde 6: 
Zonder schriftelijke instemming, van Young Translators en de opdrachtgever, blijft deze 
geheimhoudingsverklaring in stand.  

Voorwaarde 7: 
Young Translators is niet aansprakelijk voor de schending van de geheimhoudingsverklaring door zijn 
vertalers. Tenzij Young Translators tekort is geschoten in zijn verantwoordelijkheid om de vertaler op 
de hoogte te stellen van de geheimhoudingsverklaring.  

Voorwaarde 8: 

Deze geheimhoudingsverklaring geldt voor alle vormen van informatie-uitwisseling tussen de 

opdrachtgever en Young Translators. 


