
 
Voorwaarden 

  

Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet kan zijn in eventuele geldende overeenkomsten tussen Outcome Sciences, 

Inc. ("Outcome"), diens onderzoekssponsors en/of diens deelnemende locaties, is alle gebruik van deze website 

onderworpen aan de hieronder uiteengezette voorwaarden. Voordat u de onderzoekswebsite opent, dient u de 

volgende voorwaarden aandachtig door te lezen. 

  

Door het openen of weergeven van de informatie en materialen die beschikbaar zijn op of via de onderzoekswebsite, 

geeft u aan dat u deze voorwaarden begrijpt en dat u de voorwaarden accepteert en belooft deze in acht te nemen. 

Outcome behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te veranderen.  

 

Disclaimer; geen garantie  

 

HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. OUTCOME 

DRAAGT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE GEVOLGEN VAN VERTROUWEN 

OP OF ENIGE ONNAUWKEURIGHEID IN, ENIGE INFORMATIE OP OF VERZONDEN 

NAAR DEZE WEBSITE. DEZE MATERIALEN WORDEN "ALS ZODANIG" VERSCHAFT 

ZONDER GARANTIE VAN ENIGE SOORT, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF 

MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, 

GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK. OUTCOME IS NIET 

AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, 

GEVOLG-, OF BIJZONDERE SCHADE, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN 

OPBRENGSTEN OF WINSTDERVING, DIE KUNNEN RESULTEREN UIT HET GEBRUIK 

VAN, TOEGANG TOT OF DE ONMOGELIJKHEID OM DEZE MATERIALEN TE GEBRUIKEN.  

 
Vrijwaring  

 

U verklaart dat u Outcome, diens gelieerde ondernemingen en dochtermaatschappijen, en alle desbetreffende 

respectievelijke directeuren, functionarissen en werknemers zult behoeden, schadeloos stellen en vrijwaren tegen 

alle aanspraken, gerechtelijke procedures, schade, letsel, aansprakelijkheid, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief 

juridische honoraria) met betrekking tot of die voortvloeien uit uw gebruik van de onderzoekswebsite en elke 

schending van deze voorwaarden door u.  

 

Diversen  

 

Deze voorwaarden vallen onder en zijn opgesteld krachtens de wetten van de Commonwealth of Massachusetts. 

Als u deze website gebruikt, stemt u in met de jurisdictie van de Rechtbank die gevestigd is in de Commonwealth of 

Massachusetts. Indien enig onderdeel van deze voorwaarden om enige reden ongeldig of onuitvoerbaar wordt 

geacht, dan blijven de resterende onderdelen volledig bindend en rechtsgeldig.  

 

Als u deze website gebruikt, erkent u en verklaart u (a) dat u uw account en wachtwoord geheim zult houden en 

toegang tot uw computer zult beperken en (b) dat u de verantwoordelijkheid accepteert voor alle activiteiten die 

optreden via uw account of wachtwoord.  
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