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Melbourne Evaluatie 2  — Voorwaarden en bepalingen voor gebruik

Occupational Therapy 

De Royal Children’s Hospital Melbourne (ABN 35 655 720 546) (RCH) heeft 
de Melbourne Evaluatie 2 (MA2) ontwikkeld voor gebruik door klinisch en 
onderzoekspersoneel dat bevoegd is de kwaliteit van unilaterale beweging 
van de bovenledematen te meten in kinderen met neurologische 
aandoeningen (Toegestaan Doel). Dit zijn de voorwaarden en bepalingen 
voor het gebruik van de MA2. Door bestelling en gebruik van de MA2 erkent, 
aanvaardt en komt u overeen dat u te allen tijde aan deze voorwaarden en 
bepalingen gebonden bent.

Mits u zich aan deze voorwaarden en bepalingen houdt, verleent de RCH 
u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet in sublicentie te geven, 
intrekbare licentie om de MA2 en haar bestanddelen op één locatie te 
gebruiken voor het Toegestane Doel. Met uitzondering van de bepalingen in 
de gebruiksaanwijzing mag u geen enkel bestanddeel van de MA2 
reproduceren, aanpassen, wijzigen, verbeteren, opnieuw distribueren of 
opnemen in een ander werk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de RCH.

1.  Om de MA2 te bestellen en gebruiken dient u specifiek opgeleid en 
ervaren te zijn in ergotherapie, fysiotherapie, geneeskunde of onderzoek 
en dient u een relevante professionele bevoegdheid te hebben. 
Door bestelling en gebruik van de MA2 garandeert u dat u de 
bevoegdheid hebt die u op uw bestelformulier hebt aangegeven. 
U garandeert ook dat u de online training zult afronden voordat u de 
MA2 in een klinische of onderzoeksomgeving gebruikt.

2.  De MA2 dient alleen door deskundigen te worden gebruikt. De MA2 
dient niet door consumenten of patiënten te worden gebruikt. Hij moet 
vooral niet gebruikt worden door consumenten om een ziekte te 
diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen, of voor ieder ander 
therapeutisch doel. De MA2 is geen vervanging van medisch advies. 
Als u zich zorgen maakt als patiënt dient u een geneeskundige 
te raadplegen. 

3.  De RCH accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, 
verlies of schade dat op enige wijze betrekking heeft op het gebruik van 
de MA2 of het vertrouwen op de resultaten van het gebruik van de MA2. 
U komt overeen dat u de RCH schadeloosstelt en blijft schadeloosstellen 
met betrekking tot alle mogelijke vorderingen, claims, eisen, kosten, 
verliezen en onkosten die de RCH oploopt die op enige wijze betrekking 
hebben tot uw gebruik van de MA2.

4.  De MA2 is ontwikkeld in Australië waarbij een Australische patiënt 
bevolking is gebruikt. De RCH beweert op geen enkele wijze dat de 
evaluatie geschikt is voor gebruik in een ander land of patiënt bevolking. 
Als u besluit de MA2 in een andere plaats dan Australië te gebruiken 
doet u dit op uw eigen initiatief en is het uw verantwoordelijkheid om 
zeker te stellen dat het gebruik op die plaats geschikt is en aan alle 
toepasselijke plaatselijke wetten en andere maatstaffen voldoet. 

5.  De MA2, inclusief alle bestanddelen en de inhoud van deze website met 
betrekking tot de MA2 worden aan u verstrekt op basis van ‘in de 
huidige staat’ ‘zoals beschikbaar’ zonder enige uitdrukkelijke of 
stilzwijgende garantie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot enige 
stilzwijgende garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, 
geschiktheid of toepasselijkheid voor het Toegestane Doel of voor ieder 
ander doel, nauwkeurigheid, niet-inbreuk maken en naleving van alle 
wetten, maatstaffen, voorschriften, professionele vereisten of 
andere verplichtingen.

6.  Alle publicaties of andere openbare evenementen of activiteiten die 
verwijzen naar de MA2 of waarbij de MA2 op een andere manier 
betrokken is moeten de RCH en de andere auteurs van de 
MA2 erkennen.

7.  De RCH heeft het recht maar niet de plicht om deze website en/of de 
MA2 of de gebruiksaanwijzingen te updaten en verder onderzoek 
te verrichten met betrekking tot het gebruik van de MA2 voor het 
Toegestane Doel of ieder ander doel en/of de resultaten van dergelijk 
verder onderzoek te publiceren. 

8.  Deze website kan links naar websites bevatten die door derden 
beheerd worden of naar publicaties van derden. Het opnemen van 
dergelijke informatie op deze website houdt geen enkel endossement 
in van het materiaal op die sites of in die publicaties en de RCH wijst 
iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud van 
dergelijke sites of publicaties van derden. 

9.  De RCH houdt zich het recht voorbehouden om op haar eigen 
discretie de licentie om de MA2 te gebruiken te herroepen, om welke 
reden en wanneer dan ook, inclusief wanneer vermoedt wordt dat 
u deze voorwaarden en bepalingen of iedere andere rechten van de 
RCH niet in acht hebt genomen. Herroeping van de licence zal het 
verlies van toegang tot gedeeltes van de website tot gevolg hebben. 
U komt overeen dat de RCH het recht heeft om passende 
administratieve en/of rechtsmaatregelen te nemen om haar 
rechten te beschermen.

10.  De RCH houdt zich aan relevante privacy wetten bij verzameling, 
gebruik, bekendmaking en opslag van uw persoonlijke informatie. 
Wij mogen uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken waar 
het doel is u toegang te verschaffen tot de MA2. Persoonlijke 
informatie mag redelijkerwijs aan werknemers van RCH en derden 
verstrekt worden. Wij zullen uw persoonlijke informatie gebruiken om 
u informatie te verschaffen met betrekking tot de MA2 of alle andere 
gerelateerde hulpmiddelen tenzij u hieronder aangeeft dat u niet 
wilt dat dit gebeurt.

11.  Deze voorwaarden en bepalingen zijn onderworpen aan de wetten 
van Victoria, Australië. Door bestelling en gebruik van de MA2 komt 
u overeen dat u zich onderwerpt aan de exclusieve bevoegdheid van 
de rechtbanken van die staat om ieder geschil onder deze 
voorwaarden en bepalingen, of dat op enige wijze betrekking heeft 
op de MA2, te regelen.

Ik erken, aanvaard en kom overeen dat ik mij te allen tijde aan deze 
voorwaarden en bepalingen zal houden bij mijn gebruik van MA2.

Naam

Handtekening

Titel/Bevoegdheden

Organisatie:

Staat en Land

             Datum  /  /

  Ik geef GEEN toestemming dat mijn contactgevens door de Royal 
Children’s Hospital gebruikt worden om mij informatie met betrekking 
tot de MA2 of andere gerelateerde hulpmiddelen te verschaffen. 

Copyright 

Copyright: De Royal Children’s Hospital Melbourne 2011. Alle rechten 
voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of 
openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de Royal Children’s Hospital Melbourne met 
uitzondering van hetgeen in deze gebruiksaanwijzingen of het bepaalde in 
de Copyright Act 1968 (Cth) is toegestaan.
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