Fortrolighedserklæring Landmad.dk
I anledning af, at nedennævnte person, i det følgende kaldet Køber, vil blive informeret om
indholdet af det franchisekoncept, som Franchisegiver i forbindelse med rekruttering af
franchisetagere til konceptet giver undertegnede Køber indsigt i, afgiver Køber herved denne
fuldstændige fortrolighedserklæring.
I forbindelse med at Køber afgiver denne fortrolighedserklæring, pådrager Køber sig et
erstatningsansvar efter dansk lovgivnings regler jævnfør blandt andet markedsføringslovens
bestemmelser om misbrug af meddelt viden samt de i erhvervslivet gældende etiske regler for
behandling af fortrolig viden.
Fortrolighed mv.
Nedenstående køber erklærer som underskriver af denne erklæring fuldt ud at:
-

-

-

Iagttage fuldstændig tavshed om indholdet af denne aftale;
Iagttage fuldstændig fortrolighed om alt, hvad køber erfarer om franchisegiver og den af
franchisegiver udbudte franchiseret herunder de forretningsmæssige forhold vedrørende
franchisegiver selskabet og dets forretningsaktiviteter;
hemmeligholde meddelte oplysninger og ikke at anvende sin viden til hverken direkte eller
indirekte at skade franchisegiver og eller dennes virksomhed;
At begrænse den personkreds, som kan få kendskab til franchisen, dens vilkår og
franchisegivers virksomhed til de personer i købers absolutte nærhed, som nødvendigvis
må have den viden, for at køber kan varetage nødvendige overvejelser om sit eventuelle
køb.
At inddrage i fortrolighedserklæringen de personer i købers umiddelbare nærhed
(ægtefælle, sambo, kæreste, børn, professionelle rådgivere), som køber nødvendigvis må
rådføre sig med for at kunne varetage sine interesser i forhold til erhvervelse af
franchiseretten.
Undlade til tredjemand at udlevere dokumenter, andet materiale eller kopier af materiale,
som Køber har modtaget fra Franchisegiver.
Sikre, at alt materiale, som Køber får udleveret eller på anden måde kommer i besiddelse af,
opbevares på en sådan forsvarlig måde, at udenforstående ikke kan få adgang til det og
således, at alt materialet kan tilbageleveres til Franchisegiver efter dennes anmodning
herom.

Kommunikation
Køber erklærer herved kun at kommunikere mundtligt, skriftligt eller på anden måde med den eller
de personer hos Franchisegiver, som Køber er blevet anvist at drøfte erhvervelsen af
franchisemuligheden med, med mindre Køber har fået forudgående tilsagn hertil fra
Franchisegiver.
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