Vrije Universiteit Brussel
VERTROUWENSOVEREENKOMST MASTERPROEF
TUSSEN :
[
], met maatschappelijke zetel te ..........................., hierbij
vertegenwoordigd door ..........................................................................(naam), [titel]
(hierna genoemd “BEDRIJF”)
EN
Vrije Universiteit Brussel, met vestiging te Pleinlaan 2, 1050 Brussel, hierbij
vertegenwoordigd door Prof. dr. Joël Branson, Decaan en Prof. dr. ..................................,
Promotor,
(hierna genoemd de “Onderwijsinstelling”)
EN
............................................, met woonplaats te ........................................, student van de
Onderwijsinstelling
(hierna genoemd de “Stagiair”)

IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1: Voorwerp
Het BEDRIJF zal data ter beschikking stellen van de Stagiair in het kader van zijn/haar
masterproef met onderwerp ______________________.
Deze data betreffen __________________________.

Artikel 2: Masterproef
De stagiair verbindt er zich toe de door BEDRIJF ter beschikking gestelde data enkel aan te
wenden in het kader van zijn/haar masterproefactiviteiten en deze niet aan derden ter
beschikking te stellen behoudens toelating van het BEDRIJF.
De Stagiair behoudt het recht om de resultaten en conclusies van zijn/haar
masterproefwerkzaamheden te gebruiken en openbaar te maken in het kader van zijn/haar
masterproef, evenwel met uitzondering van vertrouwelijke informatie van het BEDRIJF of de
individuele data die door het BEDRIJF ter beschikking gesteld werden.
Ingeval de Stagiair in het kader van zijn/haar masterproef bepaalde data toch zou wensen
bekend te maken, zal de Stagiair de toestemming daarvoor vragen van het BEDRIJF.
De Stagiair en het BEDRIJF zullen desgewenst afspraken maken aangaande een openbare en
private versie van de masterproef. Zo kan, bij wijze van voorbeeld, een openbare versie
bestaan uit een literatuurstudie en een algemene conclusie die geen individuele data bevat
en een private versie kan de specifieke individuele data(analyse) bevatten.

Artikel 3: Vertrouwelijke Informatie
Zal beschouwd worden als vertrouwelijke informatie:
- alle informatie verband houdend met productie- of zakengeheimen, klantenlijsten,
financiële-, commerciële en technische informatie, gegevens over lonen en bezoldigingen,
specificaties, nota’s en alle andere informatie die direct of indirect verband houdt met de
zaken van het Bedrijf en die bekend gemaakt werden aan de Stagiair door het Bedrijf of
waarvan de Stagiair kennis heeft gekregen binnen het kader van de uitvoering van deze
overeenkomst, enerzijds, en,
- alle wetenschappelijke of technische informatie, achtergrondkennis van de
Onderwijsinstelling, door de Stagiair aangewend of bekendgemaakt in het kader van
zijn/haar masterproefwerkzaamheden.
Informatie die tot het publieke domein behoort, zal niet als vertrouwelijke informatie
worden beschouwd.
De partijen zullen zich onthouden van iedere bekendmaking van deze vertrouwelijke
informatie en ze niet ter beschikking stellen van derden, zonder de uitdrukkelijke
toestemming van de andere partij.

Artikel 4: Rechtskeuze – Bevoegdheid
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Ieder geschil voortvloeiend uit
deze overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.
Opgemaakt te Brussel op ....................... in drievoud waarvan elke partij verklaart één
getekend origineel te hebben ontvangen.

Voor BEDRIJF

Voor de Vrije Universiteit Brussel

Naam:............................
Titel :................................

Prof. dr. Joël Branson
Decaan

Voor de Stagiair

Prof. dr. .......................
Promotor

