
 

 
 Sensitivity: Confidential  

 

 

 

VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARING 

 

 

▪ Gelet op de overheidsopdracht “Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse 
overheid, lokale en provinciale besturen (Bestek nr. 2017/HFB/OPMB/33326), verdeeld over de 
volgende 4 percelen: 
o Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie; 
o Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik; 
o Perceel 3: Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen (“Machine to Machine” 

en “Internet of Things”); 
o Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX).  

 

die wat betreft perceel 1 Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie  
en perceel 2  Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik; bij 

beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 werd gegund aan Proximus NV, met 
maatschappelijke zetel  te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27 

 
▪ Gelet op de Raamovereenkomst die volgend op de voormelde gunningsbeslissing met Proximus 

NV werd gesloten op 12 juli 2018 (hierna de “Raamovereenkomst” genoemd);  
 

▪ Alle termen geschreven met een hoofdletter hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in 
het Glossarium 

 

• “de Entiteit”: 1: 
 

………………………………………………………………………………………… 

gevestigd  te  2 

………………………………………………………………………………………… 

die vertegenwoordigd wordt door de heer/ mevrouw  3 

………………………………………………………………………………………… 

 

                                                           
1 Gelieve naam van de entiteit (= agentschap, strategische adviesraad, lokaal/provinciaal bestuur, ocmw,….) in te 

vullen 
2 Gelieve adres van de entiteit in te vullen  
3 Gelieve naam, voornaam en functietitel van de lijnmanager / hoofd van de entiteit in te vullen 



 

 
 Sensitivity: Confidential  

 

Ondergetekende verklaart dat hij/ zij na ondertekening van deze vertrouwelijkheidsverklaring online 

toegang wenst tot alle Contractuele Documenten die de plaatsing en uitvoering van Diensten en 

Projecten binnen de Raamovereenkomst betreffen, zijnde: 

- het Basiscontract 
- het Glossarium 
- de Dienstencatalogus 
- de SLA-bijlage van perceel 1 en/of perceel 2 
- het Prijzenraster van perceel 1 en/of perceel 2 
- het document Vereisten ondersteunende processen 
- de door het Bestuur goedgekeurde offerte 
- de opdrachtdocumenten opgemaakt in het kader van de plaatsing van de 

Raamovereenkomst 
 

Ondergetekende verklaart hierbij: 

- op de hoogte te zijn dat de voormelde Contractuele documenten als vertrouwelijke informatie 
worden beschouwd door beide partijen bij de Raamovereenkomst; 

- de voormelde documenten enkel te gebruiken met het oog op het onderzoek naar een eventuele 
afname van Diensten of Projecten binnen de Raamovereenkomst of in het kader van de 
uitvoering van de Diensten of Projecten ten behoeve van de Entiteit; 

- deze documenten strikt vertrouwelijk te zullen behandelen en deze niet te verspreiden, te 
publiceren, te overhandigen of ter beschikking te stellen aan derden in enige vorm tenzij: 
- aan de medewerkers die betrokken zijn bij de beoordeling of een eventuele afname van 

Diensten of Projecten binnen deze Raamovereenkomst ten behoeve van de Entiteit 
aangewezen is; 

- de documenten noodzakelijkerwijs voor de uitvoering van de dienstverlening door de Entiteit 
moeten worden bezorgd aan het eigen personeel, de aangestelden en onderaannemers; 

- het eigen personeel, de aangestelden en onderaannemers bedoeld in het vorig punt op de 
hoogte te brengen van de vertrouwelijke aard van de documenten en hen een verklaring te laten 
ondertekenen in overeenstemming van de bepalingen van punt 7.4 van het Basiscontract. 
 

 

Te ………………………………………op…………………………………….. 

 

 

Naam: 

Functietitel: 

 

 

 

Gelieve dit document na volledige ondertekening te e-mailen naar 

VOTelcoRaamContract2018@proximus.com 
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