
 

 
 

* Fluxys Belgium nv, Fluxys nv en Fluxys LNG nv 

 

 
 
 

Verklaring door derde 

(uitzendkracht) 

 

Deze verklaring dient vóór de aanvang van de opdracht bezorgd te worden aan Fluxys 

(procurement@fluxys.com). 

 

Ondergetekende,…………………………………………………………........................., wonende te 

……………............................................................................................... 

Verbindt zich er ten opzichte van FLUXYS*  toe dat: 

1. Hij/zij alle vertrouwelijke FLUXYS-informatie en alle informatie betreffende netgebruikers, in 

zoverre die informatie niet algemeen bekend is bij het publiek, vertrouwelijk zal houden, 

aan niemand zal meedelen en niet zal kopiëren, tenzij FLUXYS in een bepaald geval 

daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend en voor geen ander doel zal gebruiken 

dan (i) voor het uitvoeren van zijn/haar opdracht (wat betreft vertrouwelijke FLUXYS-

informatie) of (ii) om de toegang tot het vervoersnet van FLUXYS en het gebruik ervan 

mogelijk te maken (wat betreft informatie betreffende netgebruikers). Deze 

geheimhoudingsplicht geldt gedurende de uitvoering van de opdracht bij FLUXYS en tot 

10 jaar na de beëindiging daarvan.  

“Vertrouwelijke FLUXYS-informatie” is alle informatie, met betrekking tot de activiteiten van 

FLUXYS of van eender welke andere rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden 

onderneming binnen de FLUXYS-groep alsook persoonsgegevens, die hem/haar in het 

kader van de opdracht ter kennis komen of worden gebracht. 

“Informatie betreffende netgebruikers” zijn alle commerciële gegevens betreffende een 

netgebruiker of aanvrager, met inbegrip van elke aanvraag zelf, al dan niet rechtstreeks 

meegedeeld aan FLUXYS. 

2. Hij/zij alle patrimoniale rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot onder 

andere werkzaamheden, voorbereidingen, creaties, studies, opzoekingen, experimenten, 

octrooieerbare of andere uitvindingen, programma's, instructies of verslagen, gedaan of 

uitgevoerd in het kader van de uitvoering van deze opdracht, integraal, exclusief en 

definitief overdraagt aan FLUXYS vanaf het ogenblik waarop die rechten ontstaan. De prijs 

van deze overdracht is inbegrepen in de vergoeding die FLUXYS betaalt voor de prestaties. 



 

 
 

** Of “handelend in naam en in opdracht van Fluxys nv” of “handelend in naam en in opdracht van 

Fluxys LNG NV”, zoals toepasselijk. 
 
 

3. Hij/zij de richtlijnen en regels toepasselijk binnen FLUXYS (consulteerbaar via Fluxnet) heeft 

gelezen en begrepen en dat hij deze in acht zal nemen in het kader van de uitvoering van 

de opdracht. Deze omvatten onder meer de volgende richtlijnen:  

 

a. Veiligheidsvoorschriften toepasselijk in FLUXYS-gebouwen en op externe locaties;  

b. Richtlijnen in verband met informatiebeheer en gebruik van de ICT-infrastructuur, 

o.m. “Beleid Informatiebeheer (BIB)” en “Houd onze procesinfrastructuur veilig”; 

c. De principes rond verantwoord en professioneel gebruik van sociale media; 

d. De principes uiteengezet in de richtlijn “Mag ik geschenken accepteren?”; 

e. Basisprincipes inzake ethisch gedrag samengevat in de Ethische Gedragscode; 

f. Het aankoopbeleid, de aankoopprocedure en de typologie en handleiding 

aankoop; 

g. Rookbeleid van toepassing in de kantoren van FLUXYS;  

h. Aan hem/haar gecommuniceerde richtlijnen relevant voor de specifieke opdracht. 

4. Hij/zij zich akkoord verklaart met de controles die FLUXYS kan uitvoeren op zijn/haar gebruik 

van de FLUXYS ICT-infrastructuur conform de principes van de (op Fluxnet consulteerbare) 

richtlijn “Beleid inzake controle op het gebruik van de ICT-infrastructuur”. 

5. Hij/zij kennis heeft genomen van de Fluxys Privacy Verklaring, die informatie bevat over 

de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door FLUXYS. 

6. Hij/zij verklaart  dat voorzover hij/zij in het kader van de uitoefening van de opdracht kennis 

zal nemen van veel en/of privacygevoelige persoonsgegevens, hij/zij zich ertoe verbindt : 

a. extra waakzaam en voorzichtig te zijn bij het omgaan met die persoonsgegevens; 

b. een gepast niveau van vertrouwelijkheid te respecteren, zowel naar externen toe 

als ten aanzien van collega’s; 

c. de richtlijnen in verband met informatiebeheer en gebruik van de ICT-infrastructuur 

te zullen toepassen, in het bijzonder bij het bewaren en doorgeven van gegevens; 

d. hij/zij begrijpt dat dit een belangrijk aspect van zijn/haar opdracht uitmaakt en dat 

de naleving van deze verklaring essentieel is. 

7. Hij/zij FLUXYS niet zal vertegenwoordigen ten aanzien van derden tenzij dit bij wijze van 

uitzondering uitdrukkelijk wordt gevraagd door FLUXYS en alle e-mails, faxen, brieven en 

andere correspondentie en documenten waarbij hij/zij, op uitdrukkelijke vraag van FLUXYS, 

FLUXYS vertegenwoordigt zal ondertekenen met de vermelding “handelend in naam en 

in opdracht van Fluxys Belgium nv”.** 

Ondertekend te ………………………………. op .......................................................  

Handtekening ................................................................................................................  

FLUXYS contract nr.:  

  


