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Deze gebruiksovereenkomst beschrijft een aantal regels en voorwaarden voor het gebruik 
van toestel(len) en/of de applicatie(s) die je van ons in bruikleen krijgt in het kader van jouw 
deelname aan het project Nervocity. Deze gebruikersovereenkomst is een bijlage die bij de 
overeenkomst “toestemmingsformulier Nervocity” hoort en die je als deelnemer voorafgaand 
aan het onderzoek aanvaard dient te hebben. De voorwaarden die hierin bepaald zijn, zoals 
bv. bescherming van jouw persoonsgegevens alsook vertrouwelijkheid van informatie, blijven 
gelden. 
 

ALGEMEEN 

In het kader van het project Nervocity zal je van           /        / 2020 t.e.m.           /        / 2020  
kunnen gebruik maken van onderstaande toestel(len) en/of applicatie(s): 

• Slimme armband (Chill+) van imec met serienummer: 
 

• Oplader slimme armband van imec met serienummer: 
 

• Nervocity-applicatie 
 

• MobileDNA-applicatie 

 

Deelnemer: 
Hierbij bevestigt de deelnemer de hierboven vermelde toestellen te hebben ontvangen en er 
zoals in de gebruikersovereenkomst vermeld (p.1 t/m p.4), deze met zorg te behandelen en 
tijdig terug te brengen. 
 

• Naam & Voornaam: 
 

• Telefoonnummer: 
 

• Plaats: 
 

• Datum:  
 

• Handtekening: 
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Verwachtingen 
 
In ruil voor het toestel, de toestellen en/of de applicatie(s) die je van ons in bruikleen krijgt, 
verwachten we dat jij je engageert om actief deel te nemen aan het project Nervocity. In het 
project onderzoeken we jouw gebruik van het toestel en/of de applicatie(s) en onderzoeken 
we de registratie, verzameling, verwerking en analyse van deze gegevens in combinatie met 
jouw feedback. Zo kunnen we bijvoorbeeld een analyse van jouw logging-gegevens 
onderzoeken en jou erna een aantal vragen hierover stellen. 
 

Kosten 
 
Wij stellen je het toestel, de toestellen en/of de applicatie(s) gratis ter beschikking, tenzij we 
dit bij de start van het project anders hebben afgesproken. Concreet betekent dit dat je als 
deelnemer niet hoeft te betalen voor het toestel en/of de applicatie(s) tijdens de periode die 
we hierboven overeengekomen zijn. 

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN 

Wanneer je het toestel, de toestellen en/of de applicatie(s) gebruikt, gelden onderstaande 
voorwaarden. Wanneer deze voorwaarden niet nageleefd worden, kan deze overeenkomst 
eenzijdig verbroken worden. Het toestel, de toestellen en/of de applicatie(s) moeten dan door 
de gebruiker teruggegeven worden binnen 72 uur. 

1. Het toestel, de toestellen en/of de applicatie(s) blijven de exclusieve eigendom van imec 
en/of één van de projectpartners, inclusief de intellectuele eigendomsrechten hierop. Jij 
als deelnemer mag het toestel en/of de applicatie(s) enkel gebruiken voor persoonlijk, 
dagelijks gebruik zoals we afspreken in deze overeenkomst. 

2. Zonder onze schriftelijke toestemming mag je dit gebruiksrecht niet doorspelen aan je 
vrienden, familie, collega’s en/of andere personen. 

3. Jij bent als deelnemer verantwoordelijk voor het toestel, de toestellen en/of de 
applicatie(s). Dit betekent dat je het toestel, de toestellen en/of de applicatie(s) met 
uiterste zorg dient te behandelen. 

4. Als deelnemer mag je geen wijzigingen aan het toestel, de toestellen en/of de 
applicatie(s) toebrengen, noch qua hardware noch qua software, tenzij na onze 
schriftelijke toestemming. Na afloop van deze overeenkomst bezorg je ons het toestel, de 
toestellen en/of de applicatie(s) terug in dezelfde staat zoals je ze van ons gekregen hebt 
of verwijder je deze van jouw eigen toestel. 

5. Als deelnemer mag je het toestel en/of de applicatie(s) niet gebruiken voor andere 
doeleinden dan afgesproken in deze overeenkomst ongeacht of deze legaal zijn of niet. 
Als we ontdekken dat je dit toch doet, dan kunnen wij deze overeenkomst eenzijdig 
verbreken en de eventuele schade die hieruit voortvloeit op jou verhalen. 

6. Je zal ons onmiddellijk verwittigen bij eventuele diefstal, verlies of schade van/aan het 
toestel/de toestellen. Daarenboven moet je bij diefstal van het toestel/de toestellen 
binnen de 24 uur aangifte doen bij de politie en ons een kopie bezorgen van deze aangifte. 
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Wij hebben het recht om in één van deze gevallen het toestel, de toestellen niet te 
vervangen en deze overeenkomst eenzijdig te verbreken.  

7. Op eenvoudig verzoek zal je het toestel binnen een termijn van 72 uur aan ons 
terugbezorgen zodat we, indien nodig, het toestel kunnen upgraden of aanpassen, of 
applicaties kunnen wijzigen of toevoegen. Dit kan noodzakelijk zijn in het belang van het 
project  

8. In principe ben je niet verantwoordelijk voor schade aan het toestel, de toestellen en/of 
de applicatie(s) door overmacht. Als we je echter reeds uitdrukkelijk gevraagd hebben 
om het toestel, de toestellen en/of de applicatie(s) terug te geven of als je het toestel, de 
toestellen en/of de applicatie(s) zou gebruikt hebben voor illegale en/of andere 
doeleinden dan afgesproken in deze overeenkomst, dan ben je wel verantwoordelijk voor 
schade of andere negatieve gevolgen door overmacht.  

9. Wij zullen ons uiterste best doen om het toestel, de toestellen en/of de applicatie(s) als 
een kwalitatief hoogstaand product aan jou te bezorgen, maar aangezien deze ter 
beschikking worden gesteld in kader van een onderzoeksproject, kunnen wij op geen 
enkele wijze de kwaliteit, de functionaliteit of de afwezigheid van gebreken van het 
toestel, de toestellen en/of de applicatie(s) garanderen. 

10. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit jouw 
gebruik van het toestel, de toestellen en/of de applicatie(s). 

 

Duur, beëindiging en wijziging van deze overeenkomst 

Imec of één van onze projectpartners kan te allen tijde, eenzijdig en zonder motivatie, deze 
overeenkomst wijzigen of opzeggen. Wijzigingen en/of opzegging zullen altijd per sms, e-
mail of anderszins op ondubbelzinnige wijze worden meegedeeld. Als deelnemer kan je 
ook zelf deze overeenkomst te allen tijde opzeggen Je hoeft daarvoor geen reden op te 
geven. 

Alle vertrouwelijke informatie, het toestel, de toestellen en/of de applicatie(s) en alle 
documentatie die je gekregen hebt, moet ten laatste binnen 72 uur na het einde van 
deze overeenkomst opnieuw in ons bezit zijn. De projectresultaten, die we uit jouw 
gebruik van het toestel en/of de applicatie(s) halen, blijven onze exclusieve eigendom. 
Deze resultaten blijven ook onze exclusieve eigendom na het einde van deze 
overeenkomst. We kunnen de resultaten dan ook verder blijven gebruiken zoals hierin 
overeengekomen.  
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Geschil 

Bij een eventueel geschil tussen jou en imec zal imec altijd eerst rechtstreeks contact 
opnemen met jou om samen een oplossing te vinden.  Als er geen oplossing kan gevonden 
worden, stem je ermee in dat elke claim of elk geschil met ons beslecht moet worden voor 
een rechtbank die gevestigd is in Gent, België, tenzij we dit anders overeenkomen. Deze 
overeenkomst zal in overeenstemming met het Belgisch recht beheerst en geïnterpreteerd 
worden, met uitsluiting van de toepassing van de regels van internationaal privaatrecht. 

Als een bepaling van deze overeenkomst als ongeldig of niet afdwingbaar zou beschouwd 
worden, zal dergelijke bepaling niet meer van toepassing zijn, terwijl de resterende 
bepalingen van kracht zullen blijven. Deze overeenkomst kan noch volledig noch 
gedeeltelijk worden overgedragen zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming. 

 
 
 
  


