Webvoorwaarden CONtext
1. Introductie
Deze pagina beschrijft de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op alle internetgebruikers die
gebruik maken van de Toolbox Samen Beslissen (de "Toolbox"). Door de Toolbox te gebruiken,
verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud na te leven. Als u niet akkoord
gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u de Toolbox niet te gebruiken. We adviseren u om deze
gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, omdat ze van tijd tot tijd en zonder kennisgeving
kunnen worden gewijzigd. De datum van de laatste update is hieronder aangegeven.
2. Intellectueel eigendomsrecht
De Toolbox is eigendom van en wordt beheerd door het Radboud universitair medisch centrum
(hierna “Radboudumc”, “wij” of “ons”) en is ontwikkeld met een subsidie vanuit het Zorginstituut
Nederland. De presentatie en elk van de componenten, inclusief handelsnamen, logo's en
domeinnamen, gepubliceerd op de Toolbox, worden beschermd door intellectuele
eigendomsrechten en behoren toe aan het Radboudumc of haar licentiegevers.
Geen enkel onderdeel van de Toolbox mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, bewerkt,
gedownload, overgedragen of gedistribueerd op welke manier dan ook, op welk medium dan ook,
geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Radboudumc.
Alleen kopiëren voor niet-commercieel of persoonlijk gebruik (inclusief media rapportagedoeleinden)
is toegestaan met naamsvermelding Radboudumc en auteur dr. M. van Geel. Het Radboudumc
behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen elke inbreuk op haar
intellectuele eigendomsrechten.
3. Beschikbaarheid van de Toolbox
Door de Toolbox te bezoeken, erkent u (i) dat het technisch onmogelijk is dat de Toolbox vrij van
gebreken wordt aangeboden en dat het Radboudumc hiervoor geen verantwoordelijkheid op zich
neemt; (ii) dat de Toolbox op bepaalde tijden tijdelijk niet beschikbaar kan zijn; en (iii) dat de werking
van de Toolbox nadelig kan worden beïnvloed door gebeurtenissen en/of zaken buiten de controle
van het Radboudumc, bijvoorbeeld transmissie- en telecommunicatieverbindingen tussen u en
tussen het Radboudumc en tussen het Radboudumc en andere systemen en netwerken.
Het Radboudumc en/of onze leveranciers kunnen op elk moment de Toolbox geheel of gedeeltelijk
wijzigen of onderbreken om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of
wijzigingen aan de Toolbox aanbrengen. Het Radboudumc is niet aansprakelijk voor enige wijziging of
opschorting of onderbreking van de Toolbox.
4. Links naar andere websites
Waar de Toolbox linkt naar andere websites en bronnen van derden bevat, worden deze links
uitsluitend ter informatie aangeboden. Deze links impliceren evenwel niet dat het Radboudumc
enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor deze websites, hun inhoud of uw gebruik ervan. Het
Radboudumc heeft geen enkele controle over deze websites en staat niet in voor hun volledigheid,
juistheid en veiligheid. Het Radboudumc aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid, noch
uitdrukkelijk, noch impliciet, met betrekking tot websites die u betreedt door het aanklikken van een
in de Toolbox vermelde link. Door een dergelijke link aan te klikken verlaat u de Toolbox van het
Radboudumc en krijgt u – op eigen risico – toegang tot websites van derden waar u zal gebonden zijn
door eventueel op deze websites aangebrachte gebruikersvoorwaarden.

A20-1683 - Pagina 1 van 2

Zodra u een van dergelijke webpagina’s van derden betreedt vallen alle handelingen die aldaar
worden gesteld binnen het toepassingsgebied van uw relatie met desbetreffende derde. Het
Radboudumc draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig contract dat u aldaar met die derde
zou sluiten en is niet aansprakelijk voor eventuele niet-naleving van de contractuele verplichtingen
door desbetreffende derde. Het bestaan van een link tussen de Toolbox en een website of bron van
een derde partij impliceert op geen enkele manier dat het Radboudumc op welke manier dan ook de
inhoud van deze websites of bronnen goedkeurt, of enig gebruik dat aan dergelijke inhoud kan
worden besteed.
Het Radboudumc is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van
dergelijke websites van derden. Het Radboudumc controleert of keurt deze websites niet goed en
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor inhoud, advertenties, producten of andere
materialen die beschikbaar zijn op of toegankelijk zijn via deze websites.
5. Aansprakelijkheid
Met uitzondering van directe schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van
het Radboudumc, aanvaardt het Radboudumc geen aansprakelijkheid voor:
• schade als gevolg van onjuistheden, fouten of weglatingen met betrekking tot informatie die
op de Toolbox beschikbaar is;
• enige schade als gevolg van frauduleuze inbraak door een derde partij die leidt tot een
wijziging van informatie of materialen die op de Toolbox beschikbaar zijn gesteld;
• en meer in het algemeen, voor enige schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit (i)
toegang tot of onvermogen om toegang te krijgen tot de Toolbox en/of(ii) het gebruik van de
Toolbox, inclusief bugs of virussen die uw computer of andere eigendommen kunnen
infecteren.
De informatie en materialen op de Toolbox worden aangeboden "ZOALS ZE ZIJN" en op "basis van
beschikbaarheid", al dan niet met gebreken en/of onjuistheden en zonder enige vorm van garantie,
impliciet of expliciet. Het Radboudumc zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen
dat de op de Toolbox gepubliceerde informatie juist en actueel is en behoudt zich het recht voor om
de inhoud op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
6. Aard van de informatie
In de Toolbox staat informatie met betrekking tot het begeleiden van patiënten in het
besluitvormingsproces. Dit is slechts ter informatie en niet bedoeld ter vervanging van reguliere
training, opleiding en/of scholing. U dient deze informatie niet te gebruiken voor de diagnose van
welke ziekte of welk lichamelijk ongemak ook, noch voor het voorschrijven of gebruiken van
medicatie en/of voor medische behandelingen.
7. Recht en bevoegde rechtbank
De Toolbox, het gebruik daarvan en deze Webvoorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.
Indien enige bepaling in deze Webvoorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met de wet, nietig, of
vernietigbaar blijkt, dan treft dit uitsluitend de betreffende bepaling c.q. het betreffende gedeelte
daarvan. Enig geschil in verband met de Toolbox of uw gebruik ervan dat niet minnelijk kan worden
geregeld, zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Gelderland.
8. Onze contactgegevens
Algemene contactgegevens:
Radboudumc
Geert Grooteplein Zuid 10, 6525 GA Nijmegen
Algemeen telefoonnummer: (024)361 11 11
Deze Webvoorwaarden zijn opgesteld op 3 november 2020 en kan worden gewijzigd.
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