
 

 

Algemene Gebruiksvoorwaarden AVL Trials app 
 
De AVL Trials app is een app om voor zowel artsen van de Stichting Het Nederlands Kanker Instituut-
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL) als artsen buiten het AVL een overzicht te bieden van 
lopende studies in het AVL. En daarmee een makkelijke en snelle manier te geven om te zoeken naar 
een eventueel geschikte studies voor uw patiënten.  
Voor het gebruik van de AVL Trials app gelden deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. U dient deze 
voorwaarden goed door te lezen. U kunt de AVL Trials app alleen gebruiken indien u deze Algemene 
Gebruiksvoorwaarden en het bijbehorende Privacy Statement hebt gelezen en geaccepteerd. Door 
gebruik te maken van de AVL Trials app geeft u toestemming voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens zoals beschreven in het Privacy Statement. 
  
U kunt de Algemene Gebruiksvoorwaarden terugvinden achter de informatieknop rechts bovenin het 
scherm van de AVL Trials app.  
 
 
Op wie zijn deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing? 

1. Door de AVL Trials app te gebruiken, op welke wijze dan ook, verklaart u deze Algemene 
Gebruiksvoorwaarden volledig te hebben gelezen en geaccepteerd en aanvaardt u daarmee 
gebonden te zijn aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.  

2. Toegang tot de AVL Trials app is openbaar en voor iedereen beschikbaar, maar expliciet bedoeld 
voor artsen van het AVL en artsen daarbuiten die mogelijk geschikte patienten hebben voor een 
lopende studie in het AVL. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de AVL Trials app 
anders dan uw eventuele kosten van dataverbruik van uw tablet, mobiele telefoon of computer. 

 
Patienten informeren over studies 

3. De AVL Trials app is niet geschikt en/of bedoeld om patiënten rechtstreeks te informeren over 
lopende studies in het AVL. Mocht u als patiënt geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een 
studie, neem in dat geval telefonisch contact op met uw behandelend arts. Hij/zij kan u nader 
informeren over eventuele geschikte studies waarvoor u in aanmerking komt. 

 
Waarvoor is de AVL Trials app bedoeld? 

4. De AVL Trials app is bedoeld om op een makkelijke en snelle manier inzicht te geven in de 
lopende studies die in het AVL plaatsvinden. Niet alle lopende studies in het AVL zijn beschikbaar 
in de AVL Trials app. Het wel of niet tonen is een keuze van de tumorwerkgroep waaronder de 
studie uitgevoerd wordt.    

5. De AVL Trials app bevat een aantal keuzevragen die betrekking hebben op uw patiënt 
(bijvoorbeeld stadium, biomarkers etc.). U heeft de mogelijkheid om deze vragen in te vullen om 
op die manier de studies te filteren. 

6. Wanneer er een studie wordt genoemd die mogelijk geschikt is voor uw patiënt, kunt u als arts in 
het AVL uw AVL emailadres invullen. U ontvangt dan direct een mail met de link naar Trion, waar 
u de uitgebreide informatie betreffende de studie kunt inzien.  
Wanneer u niet werkzaam bent in het AVL, dan gaat u naar www.avl.nl en kunt u de patiënt 
digitaal doorverwijzen via het doorverwijsformulier. Hier kunt u aangeven dat het gaat om het 
doorverwijzen in verband met een bepaalde studie.  

7. Er wordt voor het vullen van de AVL Trials app gebruikt gemaakt van de informatie die op  
www.clinicaltrials.gov is gepubliceerd. Mocht deze informatie niet up-to-date zijn, dan heeft dit 
gevolgen voor de informatie in deze app. Het is dan ook belangrijk om op basis van de gevonden 
studie(s) eerst Trion te raadplegen en/of contact op te nemen met de hoofdonderzoeker van de 
betreffende studie over de geschiktheid en beschikbaarheid van de studie. 

 
Wat gebeurt er met de informatie die u invult? 

8. De informatie die u via de AVL Trials app verstrekt onder het kopje ‘search’, wordt gebruikt om de 
zoekresultaten te filteren. Deze informatie wordt niet opgeslagen of anderzijds bijgehouden.     

9. Persoonsgegevens die u via de AVL Trials app naar AVL verstuurt, worden verwerkt zoals verder 
omschreven in het Privacy Statement. 

 
Beschikbaarheid, gebruik en beveiliging van de AVL Trials app en uw gegevens 

http://www.clinicaltrials.gov/


 

 

10. AVL kan de AVL Trials app van tijd tot tijd (laten) updaten om eventuele fouten te herstellen of het 
functioneren van de AVL Trials app te verbeteren. Daarnaast kan het AVL de functies en de 
inhoud van de AVL Trials app (laten) uitbreiden.  

11. De AVL Trials app communiceert via internet met een server om de dienst te leveren. AVL spant 
zich in om deze server te allen tijde beschikbaar te laten zijn, maar kan dit niet garanderen. Het 
(laten) uitvoeren van eventuele updates kan ervoor zorgen dat de AVL Trials app tijdelijk niet 
beschikbaar is. AVL doet haar best om u hierover vooraf te informeren. Wanneer u geen toegang 
heeft tot internet kan deze app niet gebruikt worden. 

12. AVL heeft maatregelen getroffen om er voor te zorgen dat de AVL Trials app geen virussen, 
achterdeuren, of kwaadaardige routines bevat en geen rechten van derden schendt. Indien dit 
onverhoopt toch het geval is, zal AVL zich maximaal inspannen het probleem zo snel mogelijk te 
verhelpen. Garanties, waaronder maar niet beperkt tot, ten aanzien van beschikbaarheid en 
(goed) functioneren van de AVL Trials app, worden niet gegeven. 

13. Gebruik van de AVL Trials app is uitsluitend toegestaan vanaf een computer, tablet of mobiele 
telefoon of ander technisch hulpmiddel dat vrij is van malware, virussen of andere kwaadaardige 
software en dat voorzien is van de op dat moment gebruikelijke en meest recente beveiliging 
tegen virussen, hacking en andere computervredebreuken. 

14. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u met gegevens uit de AVL Trials app omgaat 
(printen, kopiëren etc.) en de eventuele gevolgen daarvan. 

 
Aansprakelijkheid  

15. AVL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van het 
gebruik van de AVL Trials app, waaronder, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van 
onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid of vertraging in de weergave van de actuele informatie 
of een technische storing, tenzij de betreffende schade veroorzaakt is door opzet of bewuste 
roekeloosheid van AVL .  

 
Wijziging van de Algemene Gebruiksvoorwaarden 

16. AVL heeft het recht om de Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. 
in welk geval het Antoni van Leeuwenhoek u ten minste 4 (vier) weken voor ingang van de 
gewijzigde gebruiksvoorwaarden op de hoogte zal stellen. U heeft alsdan het recht om - indien u 
niet akkoord wenst te gaan met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden - het gebruik van de AVL 
Trials app te staken. 

 
Beëindiging van het gebruik van de AVL Trials app 

17. Het gebruik van de AVL Trials app is niet verplicht en kunt u op elk moment beëindigen, u kunt 
voor het zoeken naar lopende studies tevens gebruik maken van www.clinicaltrials.gov en van 
Trion als u arts in het AVL bent. 

 
Overige bepalingen 

18. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de AVL Trials app, de bijbehorende 
documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop liggen en blijven bij AVL of - indien van 
toepassing - haar leverancier(s)/licentiegever(s). U verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve 
gebruiksrechten van de AVL Trials app en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van 
deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of die schriftelijk worden toegekend met betrekking tot de 
AVL Trials app; voor het overige mag u de AVL Trials app niet gebruiken, verveelvoudigen, 
verkopen of (anderszins) openbaar maken. 

19. Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en op eventuele geschillen naar aanleiding van het 
gebruik van de AVL Trials app is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

20. Voor zover door de regels van dwingend recht niets anders wordt voorgeschreven, zullen alle 
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of het 
gebruik van de AVL Trials app worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

21. Indien enige bepaling uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet geldig blijkt te zijn, tast dit de 
geldigheid van de andere bepalingen niet aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) 
nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van 
de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.  
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Contact 

22. Voor vragen met betrekking tot de studies, kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de 

gerelateerde tumorwerkgroep. U vindt de contactpersoon in de AVL Trials app onder de informatie 

button. Voor technische vragen over het gebruik van de AVL Trials app kunt u contact opnemen 

via ehealthapps@nki.nl. U kunt ook bellen naar de algemene receptie op telefoonnummer 020-

5129111.   

 
 [Datum: 01-02-2020] 
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