
Q1.6 Gebruiksvoorwaarden 

 
OPMERKING: deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen van toepassing voor gebruikers van de 
Q1.6-app. 

DISCLAIMER: Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de Applicatie (zoals hieronder 
gedefinieerd) gaat gebruiken.  

Om het Product te kunnen gebruiken, moet u eerst onze Gebruiksvoorwaarden accepteren en ermee 
akkoord gaan. U kunt de Producten niet gebruiken zonder eerst onze Gebruiksvoorwaarden te 
accepteren. U kunt akkoord gaan met onze gebruiksvoorwaarden door het selectievakje 'Ik ga akkoord' 
aan te vinken. 
 
Deze gebruiksvoorwaarden (de “Overeenkomst”) beschrijven de voorwaarden waaronder gebruikers 
(“Gebruikers” of “u”) de Applicatie (zoals hierna gedefinieerd) kunnen gebruiken. 

Het Product (zoals hierna gedefinieerd) wordt operationeel gehouden en beheerd door Q1.6 bv, 
geregistreerd bij de Crossroads Bank of Enterprises onder nummer 0567.741.889 en met een 
geregistreerd kantoor aan de Franklin Rooseveltplaats 12 bus 14, 2060 Antwerpen, België, of door één 
van haar dochterondernemingen (gezamenlijk “Q1.6” of “wij”). Als u vragen hebt over het Product of 
over deze Overeenkomst, kunt u met ons contact opnemen via info@q16.ai. 

1. Beschrijving van de Applicatie 

Q1.6 biedt een smartphone-applicatie (“Q1.6”) aan die bestaat uit een mobiel berichtenplatform dat 
gebruikers in staat stelt om vragenlijsten in te vullen (de “Applicatie”). De Applicatie zal door onze Klant 
aan u worden aanbevolen. 

Door de Applicatie te gebruiken kunt u via uw smartphone vragen beantwoorden die door onze Klant zijn 
geselecteerd. De Resultaten (zoals hierna gedefinieerd) worden automatisch, in real-time, via het 
Platform naar onze Klant verzonden. 

Wij wijzen u erop dat u niet verplicht bent om de Applicatie te installeren en dat uw weigering om de 
Applicatie te installeren geen invloed heeft op de behandeling door onze Klant of een door de Klant 
gecontracteerde Derde of de kwaliteit van een dergelijke behandeling. Verder wil Q1.6 graag uw 
aandacht vestigen op het feit dat onze Klant of een Derde niet via het Dashboard in realtime ten 
aanzien van de Resultaten analyses doet of controles uitvoert. Als u denkt dat u onmiddellijke bijstand 
nodig heeft, neem dan onmiddellijk contact op met onze Klant of een overige relevante partij. 

Wij wijzen u erop dat Q1.6 geen invloed heeft op, en niet verantwoordelijk is voor, de relatie tussen 
onze Klant of een Derde. 

 

2. Definities 

Het begrip “Account” wordt gedefinieerd als uw account zoals dat door middel van het registratieproces 
in de Applicatie is geregistreerd; 

Het begrip “Artikel” wordt gedefinieerd als een artikel van deze Overeenkomst; 

Het begrip “Dashboard” wordt gedefinieerd als een overzichtspagina die voor uw Arts of Werkgever via 
het internet toegankelijk is zodat onze Klant of een door de Klant gecontracteerde Derde informatie over 
u, inclusief maar niet beperkt tot de Resultaten, kan beoordelen; 
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Het begrip “Derde” wordt gedefinieerd als een natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht heeft 
van de Klant om gegevens te verwerken; 

Het begrip “Gebruikersspecifieke inhoud” heeft de betekenis zoals uiteengezet in Artikel 6; 

Het begrip “Intellectuele eigendomsrechten” wordt gedefinieerd als alle nu bekende of hierna bestaande 
(a) rechten die verband houden met werken van auteurschap, inclusief auteursrechten, 
printplaatrechten, en morele rechten; (b) merkrechten voor producten of diensten; (c) fabrieksgeheimen, 
specialistische kennis; (d) octrooien, octrooirechten, en industriële eigendomsrechten; (e) 
lay-out-ontwerprechten, modelrechten, (f) handels- en bedrijfsnamen, domeinnamen, databankrechten, 
verhuurrechten en alle andere industriële of intellectuele eigendomsrechten of vergelijkbare rechten 
(ofwel geregistreerd ofwel niet-geregistreerd); (g) alle registraties, applicaties voor registratie, 
vernieuwingen, uitbreidingen, opdelingen, verbeteringen of heruitgaven die betrekking hebben of elk van 
deze rechten en het recht op het toepassen, handhaven en bekrachtigen van één van de voorgaande 
onderwerpen, in alle geval in alle rechtsgebieden over de gehele wereld; 

Het begrip “Klant” wordt gedefinieerd als onze klant, de persoon of instelling via welke u ons Product 
hebt ontvangen; 

Het begrip “Leveringsdatum” wordt gedefinieerd als de datum waarop u uw Account hebt geregistreerd; 

Het begrip “Platform” wordt gedefinieerd als het online platform waarop de Applicatie en het Dashboard 
zijn aangesloten en waarop deze collectief functioneren; 

Het begrip “Producten” wordt gedefinieerd als de Applicatie, het Platform, de Website; 

Het begrip “Resultaten” wordt gedefinieerd als uw antwoorden op de vragen van de Vragenlijst die de 
Applicatie op uw smartphone heeft getoond; 

Het begrip “Termijn” wordt gedefinieerd als de inschrijvingstermijn; 

Het begrip “Vergoeding” wordt gedefinieerd als het bedrag dat door de Klant of een Derde aan Q1.6 
moet worden betaald voor het gebruik van de Applicatie door de Gebruiker; 

Het begrip “Vragenlijst” wordt gedefinieerd als de Vragenlijst bestaande uit vragen die door onze Klant 
zijn samengesteld; 

Het begrip “Website” wordt gedefinieerd als de website van Q1.6 zoals die toegankelijk is met de 
domeinnaam www.q16.ai. 

 

3. Toepasselijkheid 

Wanneer u het selectievakje inschakelt, erkent u en stemt u ermee in dat uw gebruik van het Product 
uitsluitend aan deze Overeenkomst onderworpen is. Als u niet instemt met een bepaling van deze 
Overeenkomst, dan mag u op geen enkele manier het Product gebruiken. 

Deze Overeenkomst en ons Privacybeleid kunnen ook via onze Website worden bekeken, gedownload en 
afgedrukt. 

In het geval de Applicatie, het Platform of de Website diensten van derde partijen gebruikt, kunnen de 
voorwaarden voor dienstverlening en/of het privacybeleid van die derde partijen van toepassing zijn. 
Door de diensten van een dergelijke derde partij te aanvaarden, stemt u ermee in te voldoen aan de 
toepasselijke voorwaarden en u erkent dat u bij dergelijke voorwaarden de enige partij bent. Q1.6 kan op 
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geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot de inhoud van de voorwaarden of 
het privacybeleid van dergelijke derde partijen. 

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment, en van tijd tot tijd, met of zonder reden: 

● deze Overeenkomst te amenderen; 
● het Product (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie), zonder verplichtingen ten opzichte 

van de Gebruiker of een derde partij te veranderen, waaronder het verwijderen of tijdelijk of 
permanent stoppen van de dienstverlening of andere kenmerken van het Product (inclusief maar 
niet beperkt tot de Applicatie); of 

● uw gebruik van, en/of uw toegang tot, het Product (inclusief maar niet beperkt tot de Applicatie), 
gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, te weigeren of te beëindigen. 

Al dergelijke aangebrachte amendementen of veranderingen zullen onmiddellijk van kracht zijn nadat wij 
dergelijke veranderingen hebben aangebracht of nadat wij anders een mededeling daarover hebben 
gedaan. U stemt ermee in dat als u het Product na dergelijke veranderingen blijft gebruiken dit betekent 
dat u dergelijke veranderingen heeft geaccepteerd. 

U erkent hierbij dat u alle voorwaarden van ons Privacybeleid aandachtig hebt doorgelezen en dat u met 
alle voorwaarden instemt. 

We adviseren u om regelmatig deze webpagina te bezoeken om er zeker van te zijn dat u bekend bent 
met de meest recente versie van deze Overeenkomst. 

 

4. Account en privacyrechten 

Wanneer u het selectievakje voor instemming met deze Overeenkomst inschakelt en nadat de Gebruiker 
het registratieproces voor het verkrijgen van een Account heeft voltooid, erkent u nadrukkelijk dat u 
toegang hebt tot het doel van de Applicatie zoals uiteengezet in deze Overeenkomst. Dit Account kan 
worden geïdentificeerd met een anonieme Gebruikersnaam die kan worden bekeken in uw instellingen 
van de App. Bij het uitoefenen van uw privacyrechten (zie het Privacybeleid) dient u deze 
Gebruikersnaam te vermelden. Dit wil zeggen dat indien u de App van uw apparaat verwijdert zonder de 
anonieme Gebruikersnaam op te slaan, Q1.6 niet in staat is om uw verzoek om wissing en/of 
terugtrekking van uw toestemming te verwerken.  

 

5. Gebruik van de Producten 

Om alle kenmerken van onze Applicatie te kunnen gebruiken, heeft uw mobiele apparaat een 
WIFI-verbinding of mobiele internetverbinding nodig. De toegang tot een WIFI-verbinding of mobiele 
internetverbinding is uw enige verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat voldoet aan 
de minimale systeemvereisten zoals uiteengezet op de downloadpagina. Als uw mobiele apparaat niet 
aan deze minimale systeemvereisten voldoet, kunnen we niet garanderen dat de Applicatie op de juiste 
manier zal functioneren. Q1.6 zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die voortvloeit uit de 
niet-nakoming door u van de hierboven beschreven vereisten. 

U zult als enige verantwoordelijk zijn voor het behouden van de vertrouwelijkheid en de beveiliging van 
de inloginformatie van uw Account zoals uw pincode en wachtwoord, en volledig verantwoordelijk zijn 
voor alle activiteiten die onder uw persoonlijke Account plaatsvinden. U stemt ermee in dat u Q1.6 
onmiddellijk op de hoogte brengt van ongeautoriseerd gebruik, of vermoedelijk ongeautoriseerd gebruik 
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van uw Account of een andere schending van de beveiliging. Q1.6 zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of 
schade die voortvloeit uit de niet-nakoming door u van de hierboven beschreven vereisten. 

Tijdens de Termijn kan Q1.6, naar eigen goeddunken, u voorzien van bijwerkingen van de Applicatie. Om 
misverstanden te voorkomen, Q1.6 is niet verplicht om bijwerkingen van het Product te leveren. 

In het geval dat het Product, direct of indirect, informatie vrijgeeft die een rol kan spelen bij het nemen 
van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan mag dergelijke 
informatie niet worden gekwalificeerd als medisch, juridisch, financieel of ander advies gegeven door 
Q1.6. U moet altijd een deskundige raadplegen om additionele informatie te verkrijgen. 

 

6. Licentie – beperkingen 

1. Licentie door Q1.6.Tijdens de Termijn en onder voorbehoud van de regelmatige betalingen van de 
vergoedingen, verleent Q1.6 u een niet-exclusieve, persoonlijke, beperkte, niet-sublicentieerbare en 
niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Applicatie en/of het Platform in overeenstemming 
met deze Overeenkomst (“Licentie”). Het is u niet toegestaan om het Product voor commerciële 
doeleinden te gebruiken of om het Product, of een component van het voorgaande, te gebruiken op een 
manier die niet door Q1.6 is geautoriseerd. U mag de Applicatie en/of het Platform uitsluitend gebruiken 
met volledige inachtneming van (i) deze Overeenkomst; (ii) additionele instructies of additioneel beleid 
dat door Q1.6 is uiteengezet, inclusief, maar niet beperkt tot, de instructies die binnen de Applicatie of op 
de Website zijn gegeven; (iii) toepasselijke wetgeving, regels of voorschriften. 

2. Beperkingen: U stemt ermee in dat u het Product uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel zoals 
uiteengezet in deze Overeenkomst. Binnen de grenzen van het toepasselijk recht is het u niet toegestaan 
om (i) het Product beschikbaar te stellen aan een derde partij of het Product aan een derde partij te 
verkopen of te verhuren; (ii) het Product op enige wijze aan te passen, te veranderen, om te zetten of te 
modificeren; (iii) het Product aan een derde partij te sublicentiëren, te leasen, te verhuren, te lenen, uit 
te delen, of anderszins over te dragen; (iv) de broncode (of de onderliggende ideeën, algoritmes, 
structuur of organisatie) van het Product te decompileren, te onderwerpen aan omgekeerde engineering, 
te ontleden, of anderszins af te leiden of te bepalen of pogen af te leiden of pogen te bepalen, behalve en 
alleen voorzover een dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan door toepasselijk recht ongeacht 
deze beperking; (v) het Product te gebruiken of te kopiëren behalve wanneer uitdrukkelijk toegestaan 
onder dit Artikel 6; (vi) ongeautoriseerde toegang te krijgen tot accounts van andere gebruikers of de 
IT-apparatuur of de IT-structuur van Q1.6 om het Product te leveren of het Product te gebruiken om een 
onwettelijke activiteit uit te voeren of te stimuleren; (vii) het Product te gebruiken om ongevraagde 
reclame via email spam te genereren; (viii) zich voor te doen als een persoon of een entiteit, of 
anderszins uw band met een persoon of entiteit te vervalsen; (ix) op grote schaal een automatisch, 
elektronisch of handmatig proces te gebruiken om toegang te krijgen tot het Product of te zoeken naar, 
of het binnenhalen van, informatie die afkomstig is van het Product (inclusief, zonder beperking, robots, 
spinnen of scenario’s); (x) een uiting over auteursrecht, digitale watermerken, auteursrechtelijk 
beschermde legenda’s of andere uitingen die in het Product zijn ingesloten te veranderen, te verwijderen 
of te verhullen; (xi) opzettelijk wormen, Trojaanse paarden, beschadigende bestanden, of andere items 
van een destructieve of misleidende aard te verspreiden of het Product te gebruiken voor een 
onwettelijk, invasief, inbreukmakend, lasterend of frauduleus doel; of (xii) technische of andere 
beschermende maatregelen in het Product te verwijderen of op enige wijze te omzeilen. Tenzij 
uitdrukkelijk hierin uiteengezet, wordt er geen enkel uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie of recht met 
betrekking tot het Product of een deel daarvan aan u verleend, inclusief, maar niet beperkt tot een recht 
om bezit te verkrijgen van een broncode, van gegevens, of van ander technisch materiaal betrekking 
hebbende op de Applicatie. 
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3. Licentie door Gebruiker. Door het uploaden, creëren, beantwoorden van de Vragenlijst of door het 
anderszins leveren van informatie, gegevens of beelden op of via de Applicatie (“Gebruikersspecifieke 
inhoud”), en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van ons Privacybeleid, verleent u Q1.6 een 
niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde, sublicentieerbare, overdraagbare, licentie voor het gebruiken, 
kopiëren, bewaren, modificeren, verzenden en vertonen van Gebruikersspecifieke inhoud voorzover dat 
vereist is om de Applicatie en/of het Platform te laten functioneren en te behouden. Q1.6 behoudt zich 
het recht voor, maar is niet verplicht, om Gebruikersspecifieke inhoud die vermoedelijk in strijd is met de 
bepalingen van de Overeenkomst of anderszins ondeugdelijk is, of in strijd is met rechten van derde 
partijen (inclusief maar niet beperkt tot Intellectuele eigendomsrechten) of toepasselijke wet- of 
regelgeving te beoordelen of te verwijderen. 

7. Eigendom 

Tussen de Gebruiker en Q1.6 zijn het Product en alle wereldwijde Intellectuele eigendomsrechten die 
daarop betrekking hebben, het exclusieve eigendom van Q1.6 en/of haar licentiegevers. 

Alle rechten in, en met betrekking tot, het Product die in deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk aan de 
Gebruiker zijn verleend, zijn voorbehouden aan Q1.6 en haar licentiegevers. Tenzij uitdrukkelijk hierin 
uiteengezet, wordt er met betrekking tot het Product of een deel daarvan geen uitdrukkelijke of 
stilzwijgende licentie of recht van enige soort aan de Gebruiker verleend, inclusief een recht tot het 
verkrijgen van bezit van een broncode, gegevens, of ander technisch materiaal betrekking hebbende op 
de Applicatie. 

8. Schorsing 

1. Schorsing wegens schending. Als Q1.6 verneemt of op redelijke gronden verdenkt dat u deze 
Overeenkomst of andere instructies, richtlijnen of beleid (inclusief maar niet beperkt tot het 
Privacybeleid) uiteengezet door Q1.6 schendt of overtreedt, dan kan Q1.6, naar eigen goeddunken, uw 
toegang tot de Applicatie, het Platform en/of de Website schorsen of beperken. De schorsing door Q1.6 
zal voortduren totdat u de schending die tot de schorsing of beperking had geleid, hebt geheeld. 

2. Schorsing voor wanbetaling. Als de Vergoedingen voor het gebruik van de Applicatie door de 
Gebruiker niet op tijd door respectievelijk de Klant of een Derde worden betaald, kan Q1.6 automatisch 
uw gebruik van de Applicatie en/of het Platform schorsen. Een dergelijke schorsing zal doorgaan totdat 
alle schendingen door de Klant zijn geheeld. 

  

 

9. Ondersteuning 

Als u technische ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met Q1.6 via info@q16.ai. 

Q1.6 stelt alles in het werk wat redelijkerwijs mogelijk is om zo snel mogelijk op vragen of verzoeken van 
Gebruikers te reageren. 

10. Privacy 

Q1.6 voelt zich betrokken bij de bescherming van uw privacy en heeft als doel te voldoen aan de 
toepasselijke wetten over bescherming van de privacy in relatie tot de verwerking van gegevens en het 
Privacybeleid. 
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Ons Privacybeleid is door middel van verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst. U geeft toestemming 
om in overeenstemming met ons Privacybeleid persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken en te 
verwerken. 

11. Betaling 

Als Gebruiker van de Applicatie hoeft u geen enkele vergoeding te betalen aan Q1.6. 

12. Aansprakelijkheid 

1. Voorzover maximaal onder toepasselijk recht is toegestaan, zal de aansprakelijkheid van Q1.6 die 
voortvloeit uit, of samenhangt met, het Product dat onderwerp is van deze Overeenkomst ofwel met 
betrekking tot een contract, garantie, onrechtmatige daad ofwel anderszins, niet verder strekken dan het 
bedrag van 1.000 EUR op de datum waarop de van toepassing zijnde aansprakelijkheidsaanspraak 
ontstaat. Niets uit deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van Q1.6 voor (i) grove nalatigheid; (ii) 
opzettelijk wangedrag, (iii) opzettelijke schade toegebracht vervangen voor persoonlijk letsel. 

2. Voorzover wettelijk onder toepasselijk recht toegestaan, zal Q1.6 niet aansprakelijk zijn ten opzichte 
van de Gebruiker, de Klant of een Derde, voor speciale, indirecte, exemplarische, punitieve, incidentele of 
gevolgschade van enige aard, inclusief, maar niet beperkt tot schade of kosten veroorzaakt door 
winstderving, verlies van gegevens, inkomstenderving, verlies van goodwill, verlies van duurzame 
productie, de aanvraag van vervangende diensten, of schade aan eigendom voortvloeiende uit, of in 
samenhang met, het Product dat onderwerp is van deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot 
onjuiste berekeningen, of het gebruik, misbruik, of onvermogen om het Product te gebruiken, 
onafhankelijk van de rechtsgrond of de theorie van aansprakelijkheid, ofwel met betrekking tot 
onrechtmatige daad, of een contract, ofwel anderszins, zelfs indien Q1.6 op de hoogte is gesteld van de 
waarschijnlijkheid van dergelijke schade. De beperking in dit Artikel zal niet van toepassing zijn op de 
verplichtingen van Q1.6 onder Artikel 14 (“Schadeloosstelling”). 

3. U stemt ermee in dat Q1.6 alleen in overeenstemming met de voorwaarden van dit Artikel 
aansprakelijk kan worden gesteld voorzover de door u geleden schade direct te wijten is aan Q1.6. Om 
misverstanden te voorkomen zal Q1.6 niet aansprakelijk zijn voor aanspraken die het gevolg zijn van (i) 
uw ongeautoriseerd gebruik van het Product, (ii) modificatie van (delen) van het Product door u of een 
derde partij, (iii) uw verzuim om de meest recente versie van de Applicatie die voor u beschikbaar is 
gesteld te gebruiken of uw verzuim om correcties van de Applicatie die door Q1.6 zijn uiteengezet te 
integreren of te installeren, of (iv) uw gebruik van het Product in combinatie met producten of diensten 
die niet van Q1.6 afkomstig zijn. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder dit Artikel 
zullen op dezelfde wijze in het voordeel werken van dochterondernemingen van Q1.6 en 
subcontractanten onder deze Overeenkomst als dat dergelijke bepalingen in het voordeel werken van 
Q1.6. 

13. Garanties en disclaimers 

1. Door Q1.6.TENZIJ UITDRUKKELIJK IN DIT ARTIKEL 13 VERMELD EN TOT HET MAXIMUM DAT DOOR DE 
VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING IS TOEGESTAAN, WORDEN HET PRODUCT EN DE RESULTATEN 
GELEVERD “ZOALS DIE ZIJN,” EN GEEFT Q1.6 GEEN (EN VERWERPT HIERBIJ ALLE) ANDERE GARANTIES, 
COVENANTEN OF VERKLARINGEN, OF OMSTANDIGHEDEN, OFWEL GESCHREVEN, MONDELING, 
UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES 
VOOR VOLDOENDE KWALITEIT, HANDELSTRANSACTIES, HANDELSGEBRUIK OF -PRAKTIJK, 
VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID, BESCHIKBAARHEID, TITEL, NIET-INBREUKMAKENDHEID, OF FITHEID 
VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL, MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK, MISBRUIK OF 
ONVERMOGEN OM HET PRODUCT TE GEBRUIKEN, INCLUSIEF DE RESULTATEN, (IN ZIJN GEHEEL OF 
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GEDEELTELIJK) OF ANDERE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR Q1.6 AAN DE GEBRUIKER WORDEN 
GELEVERD. Q1.6 GEEFT GEEN GARANTIE DAT (i) ALLE FOUTEN KUNNEN WORDEN GECORRIGEERD, OF 
DAT TOEGANG TOT, OF BEDIENING VAN, HET PRODUCT EN/OF DE WERKWIJZE ONONDERBROKEN, 
VEILIG, OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, EN (ii) DE INFORMATIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE 
RESULTATEN, DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP, OF WORDEN OVERGEDRAGEN DOOR, DE APPLICATIE EN/OF HET 
PLATFORM JUIST, VOLLEDIG OF ACCURAAT IS. U ERKENT MET NAME, EN STEMT ER MET NAME MEE IN, 
DAT Q1.6 NIET VERANTWOORDELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR BESLISINGEN MET BETREKKING TOT 
DE GEZONDHEID OF DAARAAN GERELATEERDE BESLISSINGEN DIE DOOR U OF ONZE KLANT OF EEN DOOR 
DE KLANT GECONTRACTEERDE DERDE ZIJN OF WORDEN GEMAAKT OP BASIS VAN DE RESULTATEN DIE 
ZIJN OVERGEDRAGEN DOOR, OF ZIJN VERTOOND OP, DE APPLICATIE EN/OF HET PLATFORM, 
ONAFHANKELIJK VAN DE ACCURAATHEID VAN DERGELIJKE GEGEVENS. U ERKENT EN STEM ERMEE IN DAT 
ONZE KLANT OF EEN DOOR DE KLANT GECONTRACTEERDE DERDE, EN NIET Q1.6, ALS ENIGE 
VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN OF ANDERE INFORMATIE OVER 
DE GEZONDHEID DIE OP U VAN TOEPASSING IS. U ERKENT UITDRUKKELIJK EN STEMT ER UITDRUKKELIJK 
MEE IN DAT U HET PRODUCT EN/OF DE RESULTATEN OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. U ERKENT EN U STEMT 
ERMEE IN DAT ER RISICO’S BESTAAN DIE INHERENT ZIJN AAN HET OVERDRAGEN VAN INFORMATIE VIA, 
EN HET BEWAREN VAN INFORMATIE OP, HET INTERNET EN DAT Q1.6 NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR 
VERLIES VAN UW GEGEVENS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE RESULTATEN EN 
GEBRUIKERSSPECIFIEKE INHOUD DIE DAARMEE SAMENHANGT. Wij wijzen u erop dat Q1.6 GEEN ENKELE 
DOOR MIDDEL VAN DE APPLICATIE EN/OF HET PLATFORM GEGENEREERDE INFORMATIE AUTOMATISCH 
BEOORDEELT, CONTROLEERT, EVALUEERT OF ANALYSEERT. Q1.6 GEEFT OP GEEN ENKELE WIJZE MEDISCH 
ADVIES OF EEN ANDER TYPE ADVIES EN DE APPLICATIE EN/OF HET PLATFORM IS OP GEEN ENKELE WIJZE 
BEDOELD OM CONSULTATIE MET EEN GEKWALIFICEERD MEDISCH DESKUNDIGE OF EEN ANDER TYPE 
DESKUNDIGE TE VERVANGEN. 

2. Door de Gebruiker.U verklaart en garandeert Q1.6 dat (a) u de bevoegdheid hebt om deze bindende 
overeenkomst persoonlijk aan te gaan en (b) dat Gebruikersspecifieke inhoud die door u voor het gebruik 
van de Applicatie wordt geleverd, accuraat en juist is en (i) geen inbreuk pleegt op intellectuele 
eigendomsrechten van derde partijen; (ii) geen handelsgeheim verduistert; (iii) niet misleidend, 
lasterend, obsceen, pornografisch of onwettelijk is; (iv) geen virussen, wormen of andere kwaadwillende 
computerprogrammacodes bevat die zijn bedoeld om schade aan te brengen aan het systeem of de 
gegevens van Q1.6; of (v) niet anderszins de rechten van een derde partij (inclusief maar niet beperkt tot 
intellectuele eigendomsrechten) schendt. U stemt ermee in en u erkent dat Q1.6 niet verplicht is om te 
voorzien in een back-up van Gebruikersspecifieke inhoud en/of Resultaten. U stemt ermee in dat het 
gebruik van de Applicatie of het Platform tegen, of in strijd met de verklaringen en garanties van, de 
Gebruiker in dit Artikel ongeautoriseerd en onjuist gebruik van de Applicatie en/of het Platform betekent. 

14. Vrijwaring 

1. Door Q1.6. Q1.6 zal u verdedigen en vrijwaren, zoals hierin gespecificeerd, tegen gefundeerde en goed 
onderbouwde aanspraken die door derde partijen worden gemaakt voorzover een dergelijke aanspraak is 
gebaseerd op een schending van de intellectuele eigendomsrechten van een dergelijke derde partij door 
het Product en met uitsluiting van aanspraken die het gevolg zijn van (i) uw ongeautoriseerd gebruik van 
het Product, (ii) (gedeeltelijke) modificatie van het Product door u of een derde partij, (iii) uw verzuim om 
de meest recente, voor u beschikbare versie van de Applicatie te gebruiken, of uw verzuim om correcties 
of bijwerkingen van een dergelijke door Q1.6 vervaardigde Applicatie te installeren, indien Q1.6 heeft 
aangegeven dat een dergelijke bijwerking of correctie vereist was om een potentiële schending te 
voorkomen, of (iv) uw gebruik van de Applicatie en/of het Platform in combinatie met producten of 
diensten die niet van Q1.6 afkomstig zijn. Aan een dergelijke vrijwaringsverplichting zijn de volgende 
voorwaarden verbonden: (i) Q1.6 wordt onmiddellijk schriftelijk in kennis gesteld van een dergelijke 
aanspraak; (ii) Q1.6 wordt de uitsluitende zeggenschap over de verdediging en afwikkeling van een 
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dergelijke aanspraak verleend; (iii) de Gebruiker zal op verzoek van Q1.6 bij de verdediging en afwikkeling 
van een dergelijke aanspraak, op kosten van Q1.6, volledig met Q1.6 samenwerken; en (iv) de Gebruiker 
stelt zich niet ontvankelijk voor aansprakelijkheid van Q1.6 met betrekking tot een dergelijke aanspraak, 
noch stemt de Gebruiker, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Q1.6, in met een schikking 
met betrekking tot een dergelijke aanspraak. Mits aan deze bepalingen wordt voldaan zal Q1.6 de 
Gebruiker vrijwaren van alle schade en door de Gebruiker gemaakte kosten als gevolg van een dergelijke 
aanspraak, zoals toegekend door een competente rechter in laatste aanleg, of zoals overeengekomen 
door Q1.6 krachtens een schikkingsovereenkomst. In het geval de Applicatie en/of het Platform, naar de 
redelijke mening van Q1.6, waarschijnlijk of zeker het onderwerp vormen van een aanspraak op 
schending van de rechten van een derde partij (zoals in overeenstemming met dit Artikel 14.1) dan zal 
Q1.6 het recht hebben om, naar eigen goeddunken en op eigen kosten: (i) zodanig het (naar beweren) 
inbreukmakende deel van de Applicatie en/of het Platform te wijzigen dat het niet inbreukmakend wordt 
terwijl het dezelfde functionaliteit behoudt of (ii) voor de Gebruiker een licentie te verkrijgen om de 
Applicatie en/of het Platform in overeenstemming met deze Overeenkomst te kunnen blijven gebruiken. 
Het voorgaande verklaart de gehele aansprakelijkheid en verplichting van Q1.6 en het enige rechtsmiddel 
van de Gebruiker met betrekking tot schending of beweerde schending van intellectuele 
eigendomsrechten veroorzaakt door het Product of een deel daarvan. 

2. Door de Gebruiker. U stemt er hierbij mee in om Q1.6 en haar huidige en toekomstige 
dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, gemachtigden en 
vertegenwoordigers te vrijwaren en schadeloos te stellen van alle vorderingen, aanspraken, verliezen, 
aansprakelijkheden, of schade van welke soort dan ook, inclusief redelijke onkosten die zijn gemaakt voor 
advocaten, ofwel op grond van een onrechtmatige daad ofwel op grond van een contract, die het bedrijf 
of iemand daarvan kunnen worden opgelegd als gevolg van, of voortvloeiende uit, een aanspraak die 
door een derde partij wordt gemaakt met betrekking tot (i) schending of inbreuk door u van bepalingen 
van deze Overeenkomst of andere instructies of beleid dat door Q1.6 is uiteengezet; (ii) 
Gebruikersspecifieke inhoud die de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij schendt en (iii) 
door u begane fraude, opzettelijk wangedrag, of grove nalatigheid. 

15. Termijn en beëindiging 

1. Q1.6 licentieert de Applicatie en/of het Platform voor een bepaalde periode. De Gebruiker zal over 
deze termijn, tezamen met de code die door onze Klant aan hem/haar zal worden afgegeven, worden 
geïnformeerd. De Gebruiker zal tijdens deze periode in aanmerking komen voor de ontvangst van alle 
belangrijke en minder belangrijke bijwerkingen en upgrades voor de Applicatie. De Overeenkomst kan 
eerder worden beëindigd als (i) de Overeenkomst in overeenstemming met Artikelen 15.2 of 15.3 wordt 
beëindigd of (ii) de Gebruiker de Applicatie van zijn/haar mobiele apparaat verwijdert. 

2. Beëindiging vanwege schending. Q1.6 kan met onmiddellijke ingang deze Overeenkomst en uw recht 
op toegang en gebruik van de Applicatie en/of het Platform beëindigen (i) als Q1.6 gelooft of redelijke 
gronden heeft om te vermoeden dat u deze Overeenkomst schendt (inclusief maar niet beperkt tot 
schending van de Intellectuele eigendomsrechten van Q1.6) of andere richtlijnen of beleid (inclusief maar 
niet beperkt tot het Privacybeleid) uiteengezet door Q1.6 schendt of (ii) als u gedurende meer dan 60 
(zestig) dagen geschorst blijft voor wanbetaling door de Klant. 

3. Effecten van beëindiging. Bij de beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook in 
overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst, en op het moment van effectieve 
beëindiging: (i) zult u niet meer geautoriseerd zijn om toegang te krijgen tot de Applicatie of om de 
Applicatie en/of het Platform te gebruiken of anderszins een van de door, of via, de Applicatie geboden 
kenmerken of Resultaten te gebruiken; (ii) kan Q1.6 de gegevens die met uw Account zijn geassocieerd, 
inclusief maar niet beperkt tot Gebruikersspecifieke inhoud of de Resultaten, van de Applicatie en/of het 
Platform verwijderen en (iii) zullen alle rechten en verplichtingen van Q1.6 of de Gebruiker onder deze 
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Overeenkomst vervallen, behalve die rechten en verplichtingen onder de rubrieken die specifiek in Artikel 
16.7 zijn aangegeven. 

16. Overig 

Overmacht. Q1.6 zal niet aansprakelijk zijn voor verzuim of vertraging van de uitvoering van haar 
verplichtingen met betrekking tot de Applicatie indien een dergelijke vertraging of verzuim wordt 
veroorzaakt door factoren die buiten onze invloedssfeer liggen inclusief maar niet beperkt tot acties 
van God, oorlog, stakingen of arbeidsconflicten, embargo’s, regeringsbesluiten, het uitvallen van 
telecommunicatie, netwerk, computer, server of Internet, ongeautoriseerde toegang tot 
informatietechnologiesystemen van Q1.6 door derde partijen of alle andere oorzaken die buiten de 
redelijke invloedssfeer van Q1.6 liggen (de “Overmachtgebeurtenis”). We zullen u op de hoogte 
brengen van de aard van een dergelijke Overmachtgebeurtenis en het effect op ons vermogen om onze 
verplichtingen onder deze Overeenkomst uit te voeren en hoe we van plan zijn om het effect van een 
dergelijke Overmachtgebeurtenis te ondervangen. 

1. Gehele overeenkomst. Deze Overeenkomst (inclusief het Privacybeleid) bestaat uit de gehele 
overeenkomst en de onderlinge verstandhouding tussen u en Q1.6 met betrekking tot de onderwerpen 
hiervan en vervangt alle voorgaande mondelinge of geschreven overeenkomsten, verklaringen of 
onderlinge verstandhoudingen tussen de Partijen met betrekking tot de onderwerpen hiervan. Geen 
enkele uitspraak, verklaring, garantie, convenant of overeenkomst die niet uitdrukkelijk in deze 
Overeenkomst is uiteengezet zal invloed hebben op, of worden gebruikt voor, het interpreteren, 
veranderen of beperken van de uitdrukkelijke voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. 

2. Deelbaarheid. Als een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook als ongeldig of 
niet-afdwingbaar wordt beschouwd, dan zullen de andere bepalingen van deze Overeenkomst 
afdwingbaar blijven en de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden beschouwd als zodanig 
gewijzigd dat deze geldig en afdwingbaar is voorzover wettelijk toegestaan. 

3. Vrijstelling. Wanneer een bepaling van de Overeenkomst niet wordt afgedwongen betekent dat niet 
dat afstand wordt gedaan van deze bepaling of van elke andere bepaling. 

4. Toewijzing. U mag deze Overeenkomst of rechten of verplichtingen niet aan een derde partij toewijzen 
of overdragen. Q1.6 zal vrij zijn om zonder voorgaande kennisgeving aan de Gebruiker (i) (een deel van) 
haar verplichtingen of rechten onder de Overeenkomst aan een van haar dochterondernemingen over te 
dragen of toe te wijzen, en (ii) de uitvoering of de ondersteuning van de uitvoering van deze 
Overeenkomst aan haar dochterondernemingen, aan afzonderlijke contractanten, en aan derde 
dienstverleners uit te besteden. 

5. Mededelingen. Alle mededelingen van Q1.6 die bedoeld zijn voor ontvangst door u zullen als 
afgeleverd en afdoende worden beschouwd wanneer deze mededelingen door Q1.6 in de Applicatie 
beschikbaar zijn gemaakt. 

6. Overleving. Artikelen 7, 12, 13, 15, en 16.8 zullen elke beëindiging of verloop van deze Overeenkomst 
overleven. 

7. Toepasselijk recht en rechtsgebied. Deze Overeenkomst zal uitsluitend onderworpen zijn aan, en zijn 
samengesteld in overeenstemming met, de wetgeving van België, zonder gevolg te geven aan daarin 
ingesloten conflicten van wettelijke principes of regelgeving. De rechterlijke instanties van Antwerpen 
zullen de exclusieve bevoegdheid hebben wanneer er een geschil ontstaat dat betrekking heeft op deze 
Overeenkomst

Laatste herziening: Maart 2020 


