
 
Betingelser og vilkår 

  

Med undtagelse af hvad der udtrykkeligt er beskrevet i alle relevante aftaler mellem Outcome Sciences, Inc. 

("Outcome"), dennes undersøgelsessponsorer og/eller de deltagende institutioner, er al brug af dette websted 

underlagt de betingelser og vilkår, som er beskrevet i det følgende. Før undersøgelsens websted åbnes, læses 

følgende betingelser og vilkår omhyggeligt. 
  

Ved at åbne eller vise oplysninger og materialer, der er tilgængelige på eller via undersøgelsens websted 

tilkendegiver du at have forstået disse betingelser og vilkår, og at du accepterer og indvilger i at overholde dem. 

Outcome forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser og vilkår med mellemrum.  
 

Fraskrivelse. Ingen garanti.  
 

BENYTTELSEN AF DETTE SITE SKER FULDKOMMEN FOR EGEN RISIKO. OUTCOME 

BÆRER INTET ANSVAR FOR FØLGERNE AF AT STOLE PÅ WEBSTEDET, 

UNØJAGTIGHEDER I DET ELLER OPLYSNINGER PÅ ELLER SENDT TIL DETTE 

WEBSTED. DISSE MATERIALER LEVERES "SOM BESET" UDEN NOGEN FORM FOR 

GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER ANTYDET, HERUNDER MEN IKKE 

BEGRÆNSET TIL ANTYDEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL NOGET 

BESTEMT FORMÅL ELLER AT DE IKKE KRÆNKER NOGEN RETTIGHEDER. OUTCOME 

HÆFTER IKKE FOR DIREKTE, SÆRLIGE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, EFTERFØLGENDE 

ELLER PØNALT BEGRUNDEDE ERSTATNINGSKRAV, HERUNDER MEN IKKE 

BEGRÆNSET TIL TABT FORTJENESTE ELLER TABT PROFIT, DER MÅTTE VÆRE 

RESULTAT AF BRUG AF, ADGANG TIL ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE 

DISSE MATERIALER.  

 
Friholdelse  
 

Du indvilger i at forsvare, friholde og holde Outcome, dennes datterselskaber og underafdelinger samt alle dennes 

ledere og medarbejdere skadesløse for og imod alle krav forfølgelser, erstatningskrav, skader, hæftelser, tab, 

omkostninger og udgifter (herunder advokatsalærer) i tilknytning til eller opstået ved din brug af undersøgelsens 

websted og dine eventuelle brud på nærværende betingelser og vilkår.  
 

Diverse  
 

Disse betingelser og vilkår forvaltes og udlægges i overensstemmelse med loven i Commonwealth of Massachusetts. 

Ved at tage dette websted i anvendelse anerkender du, at aftalen henhører under domstolen i Commonwealth of 

Massachusetts. Hvis nogen del af disse betingelser og vilkår af nogen grund anses for ugyldige eller umulige at 

håndhæve, bevarer de øvrige dele deres fulde retsgyldighed.  
 

Ved at tage dette websted i brug anerkender og indvilger du i, at (a) du skal opretholde fortroligheden omkring din 

konto og adgangskode og begrænse adkomsten til din computer, og (b) du skal acceptere ansvaret for alle aktiviteter, 

der finder sted under din konto eller adgangskode.  
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