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Lindhout Holding, PsL Groep en/of de Deelnemingen betrokken personen

ertoe te bewegen contracten met Lindhout Holding, PsL Groep en/of de

Deelnemingen geheel of gedeelteliik te verbreken. Gedurende voornoemde

periode van drie iaren is het Lindhout voorts niet toegestaan enige werknemer

van Lindhout Holding, PsL croep enlof de Deelnemingen in dienst te nemen

c.q. te hebben.

Ingeval van een inbreuk op een in dit Artikel 9 omschreven verplichting

verbeurt Lindhout aan Hestia of ter vrije keuze van Hestia aan Lindhout

Holding en/of PSL Croep enlof de Deelnemingen een direct opeisbare en niet

voor matiging vatbare boete van EUR 100.000 voor iedere inbreuk' alsmede

een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van EUR 25'000 voor

iedere dag dat de inbreuk voortduurt, zonder dat enige ingebrekestelling of

gerechteliike tussenkomst vereist is en onverlet het recht van Hestia om

volledige vergoeding te vragen van de ten gevolge van een dergelijke inbreuk

geleden schade.

ARTIKEL IO: GEHEIMHOUDING

l0.l.HetiseenPartij,behoudensuitdrukkeliikeschrifteliiketoestemmingvande
andere Partii, verboden om op enigeriei wiize aan derden' direct of indirect' in

werke vorm en in welke voege ook, enige mededeling te doen van of

aangaande enige biizonderheid betreffende (de onderneming van) de andere

partii of omtrent deze Overeenkomst of @* de aan haar gelieerde

ondernemingen,behoudensVoorzoverdaarinindezeovereenkomstis
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lorzien eniof die mededelingvereïst 
is voor de uiffoerïng van de

nderhavige Overee nkomst'

)artiien zullen in onderling overleg bepalen op welke Ïti'" 
en wanneer de

aandelenoverdrachtdoorLïndh"*.""nH"stiabekendwordtgemaaktaan

onder andere (i) de werkneme" un 
'"'uties 

van Partiien' (ii) de aan hen

gelieerde ondernemingen' tiii) 
alsmede de media waaronder

dagirl ade n/krante n e n het assurantïe 
-magazi ne'
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ïh"Jffi *Í:::::ï'J""'ï"J"ï-"1'ïgln"pu"iiaandeandere
Partii steeds schriftetïik t" e"ttk'i";;; '"" 

de navolgende adressen en

peÍsonen:

Ten aa!Z]-en van Lindbsu!

n" t,""' l'S' LINDHOUT

lrenelaan 22

5583 AD WÀALRE

ParaaÍ Hestia

ïeï?ili#[Ï:ïï"Ï"ïï:5$Ëï;::ï;lï::*e1'"o ':f\'
'\.

\.,r
\\\'----

.,'. 't


