- CONCEPT -

CONCURRENTIEBEDING


In aanvulling op de arbeidsovereenkomst tussen <<werkgever>> en werknemer verklaren beide partijen het navolgende te zijn overeengekomen.


De ondergetekenden
<<werkgever>>
gevestigd te <<plaats>>, <<adres>>,
ten deze vertegenwoordigd door <<naam bestuurder>>, <<functie>>;
hierna te noemen: werkgever,

en

<<werknemer>>
wonende te <<adres>>, <<postcode en plaats>>
geboren op <<datum>>
hierna te noemen: werknemer,
			 
komen in aanvulling op de arbeidsovereenkomst, gedateerd <<datum>>, de volgende bedingen overeen:
			 
1. Concurrentiebeding

Het is de werknemer verboden binnen een tijdvak van 1 jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst zaken te doen met cliënten van <<werkgever>>, welke met de huidige werkgever in concurrentie zou kunnen treden, ongeacht het geografisch gebied. Tevens is het de werknemer verboden om binnen een tijdvak van 1 jaar na beëindiging der dienstbetrekking alleen of met anderen een soortgelijk bedrijf als dat van <<werkgever>> uit te oefenen of daaraan rechtstreeks of zijdelings deel te nemen of daarbij betrokken te zijn, alsmede om in genoemde periode relaties van <<werkgever>> te benaderen of te doen benaderen met het oogmerk om alleen of met anderen dan wel voor anderen zaken te doen op het gebied waarop <<werkgever>> werkzaam is.
Onder relaties wordt in dit verband verstaan een ieder die op het moment van beëindiging van de dienstbetrekking een zakelijke band heeft met <<werkgever>>.
Bij overtreding van het in dit beding bepaalde is de werknemer aan de werkgever verschuldigd een boete van € 100.000,-- per overtreding, alsmede € 5000,-- per dag (met een maximum van 
€ 50.000,--) dat deze overtreding voortduurt, welk(e) bedrag(en) onmiddellijk na ingebrekestelling opeisbaar zal/zullen zijn, onverminderd het recht van de werkgever tot het vorderen van volledige schadevergoeding

2. Werkzaamheden voor derden

De werknemer verbindt zich gedurende de duur van het dienstverband voor geen andere werkgever of opdrachtgever werkzaam te zullen zijn, direct noch indirect, en zich te zullen onthouden van het doen van zaken voor eigen rekening, een en ander behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever.
		 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te <<plaats>> op 
<<datum>>.
			
 
De werkgever,  					De werknemer,	              			
			 
			 
			 
<<naam>>,             				<<naam>>                      
<<werkgever>>


