
NEURAMETRIX LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

De typecadans-meting van NeuraMetrix, Inc. (NeuraMetrix TC genaamd) biedt zorgverleners een
feedbackinstrument dat ze in staat stelt patiënten met een hersenziekte of psychiatrische aandoening beter te
behandelen. NeuraMetrix TC kan ook worden gebruikt door een instelling die onderzoek verricht
(“Onderzoeksinstelling”) naar hersenziekten of psychiatrische aandoeningen.

Hoe werkt NeuraMetrix TC?
NeuraMetrix TC is een applicatie die de gezondheid van de hersenen meet. De applicatie, die na installatie op uw pc
op de achtergrond wordt uitgevoerd, verzamelt automatisch gegevens over uw timing bij gebruik van het
toetsenbord. NeuraMetrix TC registreert uw typecadans, dat wil zeggen het ritme waarmee we allemaal op een
toetsenbord typen. De onbewerkte typecadansmetingen staan bekend als dwell time (hoe lang de toets wordt
ingedrukt) en flight time (de tijd tussen toetsaanslagen).

Naar alle waarschijnlijkheid is uw typecadans uw sterkste gewoonte. NeuraMetrix TC kan minuscule veranderingen
in de regelmaat of ‘consistentie’ van uw typecadans ontdekken – een verandering van een honderdste van een
seconde kan al statistisch significant zijn. Gewoonten zoals onze typecadans zijn als het ware in onze hersenen
ingeprogrammeerd. Hoe sterker de gewoonte, hoe uitgebreider de programmering. Als de hersenen door een ziekte
worden aangevallen, begint de programmering zeer langzaam en in kleine stapjes te bezwijken. Wanneer die
programmering begint te bezwijken, wordt de gewoonte minder consistent, en NeuraMetrix TC kan dat meten.

De gegevens over uw typecadans worden periodiek naar de beveiligde server van NeuraMetrix geüpload. Vervolgens
berekent de server de inconsistentie van de typecadans met behulp van bedrijfseigen algoritmes.

Welke gegevens verzamelen we en wat doen we ermee?
De NeuraMetrix TC-applicatie is zodanig ontwikkeld dat uw privacy wordt beschermd. Vóór verzending van de
typecadansgegevens wordt informatie over de volgorde waarin u tekens hebt getypt verwijderd, zodat het
onmogelijk is om de oorspronkelijke tekst te herstellen. NeuraMetrix herkent u bovendien alleen aan uw gebruikers-
ID en verzamelt en bewaart geen persoonsgegevens.

De door NeuraMetrix TC gegenereerde resultaten worden in een grafiek op het NeuraMetrix Dashboard
weergegeven, waarin de inconsistentie van uw typecadans wordt afgezet tegen tijd. Uw grafiek en
typecadansgegevens zijn beschikbaar voor uw zorgverlener, de Onderzoeksinstelling en uzelf (met toestemming van
uw zorgverlener). De Onderzoeksinstelling en NeuraMetrix zijn de enige organisaties die toestemming hebben om
de gegevens voor onderzoeksdoeleinden te gebruiken. NeuraMetrix zal uw gegevens nooit verkopen.

NeuraMetrix zal u geen medisch advies, diagnose of behandeling geven op basis van uw gebruik van NeuraMetrix
TC. Mocht u vragen hebben over een medische aandoening, win dan altijd advies in bij uw arts of andere
gekwalificeerde zorgverlener. Negeer professioneel medisch advies niet en stel het inwinnen van medisch advies
nooit uit vanwege informatie die via NeuraMetrix TC toegankelijk voor u is.

U KUNT NEURAMETRIX TC IN OVEREENSTEMMING MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST
GEBRUIKEN. HET IS BELANGRIJK DAT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOORLEEST.
DOOR HET DOWNLOADEN EN INSTALLEREN VAN NEURAMETRIX TC OP UW COMPUTER, GAAT U AKKOORD MET DE
ALGEMENE VOORWAARDEN EN DE VIJF HIERONDER VERMELDE VERKLARINGEN. DOWNLOAD NEUAMETRIX TC  NIET
ALS U NIET AKKOORD GAAT.

Wat we van u vragen:
1. U bent 18 jaar of ouder en u gebruikt een personal computer (‘pc’) met een Windows®-besturingssysteem,

waarop u NeuraMetrix TC gaat installeren;
2. Als andere mensen de pc via dezelfde gebruikersaccount gebruiken, zult u uw eigen gebruikersaccount

aanmaken voordat u NeuraMetrix TC installeert, zodat alleen u toegang hebt tot deze gebruikersaccount en
niemand anders toegang heeft tot NeuraMetrix TC op uw pc;

3. U stemt ermee in dat u en NeuraMetrix op gelijkwaardige basis mede-eigenaren worden van alle gegevens die
worden gegenereerd wanneer u NeuraMetrix TC gebruikt;

4. U zult geen enkel recht dat u aan deze Overeenkomst ontleent, aan iemand anders overdragen. Een dergelijke
overdrachtsovereenkomst zal nietig worden verklaard;

5. In geen geval zult u NeuraMetrix TC decompileren, disassembleren, onderwerpen aan reverse engineering, of



anderszins proberen de broncode van NeuraMetrix TC af te leiden, de NeuraMetrix TC-software te wijzigen of
afgeleide werken te maken op basis van NeuraMetrix TC.

Wie is de eigenaar van NeuraMetrix TC?
NeuraMetrix is en blijft de enige eigenaar van NeuraMetrix TC en alle gerelateerde intellectuele en industriële
eigendom en eigendomsrechten, evenals alle handelsgeheimen met betrekking tot NeuraMetrix TC.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot het gebruik van NeuraMetrix TC?
Deze licentie geeft u het recht om één exemplaar van NeuraMetrix TC te installeren op elke pc die u persoonlijk
gebruikt. U mag NeuraMetrix TC alleen persoonlijk gebruiken, met als enige doel om uw typecadans te meten.

Uw recht om NeuraMetrix TC vervalt wanneer uw abonnement eindigt of het onderzoek is voltooid.

Hoe kan deze Overeenkomst voortijdig worden beëindigd?
1. De zorgverlener die u voor uw ziekte of aandoening behandelt: U, uw zorgverlener of NeuraMetrix kan deze

Overeenkomst om elke reden of zonder reden beëindigen. Als u deze Overeenkomst beëindigt, moet u uw
zorgverlener schriftelijk op de hoogte stellen van deze beëindiging. De zorgverlener zal vervolgens NeuraMetrix
inlichten. Als de zorgverlener deze Overeenkomst beëindigt, doet deze dit door u en NeuraMetrix hierover in te
lichten. Als NeuraMetrix deze Overeenkomst beëindigt, doet zij dit door een bericht van beëindiging per e-mail
op te sturen aan de zorgverlener, die u vervolgens op de hoogte zal stellen.

2. Onderzoeksprojecten van een Onderzoeksinstelling: U, de Onderzoeksinstelling of NeuraMetrix kan deze
Overeenkomst om elke reden of zonder reden beëindigen. Als u deze Overeenkomst beëindigt, moet u de
Onderzoeksinstelling schriftelijk op de hoogte stellen van deze beëindiging. De Onderzoeksinstelling zal
vervolgens NeuraMetrix inlichten. Als de Onderzoeksinstelling deze Overeenkomst beëindigt, dan doet deze dit
door u en NeuraMetrix hierover in te lichten. Als NeuraMetrix deze Overeenkomst beëindigt, doet zij dit door
een bericht van beëindiging per e-mail op te sturen aan de Onderzoeksinstelling, die u vervolgens op de hoogte
zal stellen.

3. U, als betrokkene bij de behandeling van uw ziekte of aandoening: U of NeuraMetrix kan deze Overeenkomst
om elke reden of zonder reden beëindigen. Als u deze Overeenkomst beëindigt, moet u NeuraMetrix schriftelijk
op de hoogte stellen van deze beëindiging. Als NeuraMetrix deze Overeenkomst beëindigt, doet zij dit door u
een bericht van beëindiging te sturen via NeuraMetrix TC.

Het recht op gebruik van NeuraMetrix TC, dat krachtens deze Overeenkomst aan u wordt verleend, wordt
automatisch beëindigd in geval van beëindiging van de Overeenkomst door u, de zorgverlener, de
Onderzoeksinstelling of NeuraMetrix, of na afloop van deze Overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat u onmiddellijk
alle exemplaren van NeuraMetrix TC die u bezit, zult vernietigingen en onmiddellijk alle exemplaren van NeuraMetrix
TC van alle computers waarop deze is geïnstalleerd zult verwijderen en er geen zult bewaren.

De definities en rechten, plichten en verplichtingen van de partijen blijven van kracht na beëindiging of afloop van
deze Overeenkomst.

De rest van deze Overeenkomst bevat de algemene voorwaarden.

Garanties
NEURAMETRIX BIEDT GEEN UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES OF BEPALINGEN MET BETREKKING TOT
UW GEBRUIK VAN NEURAMETRIX TC. U BEGRIJPT DAT U NEURAMETRIX TC OP EIGEN RISICO GEBRUIKT EN DAT WE
DE SOFTWARE VERSTREKKEN OP EEN ‘ALS IS’ EN ‘INDIEN BESCHIKBAAR’ BASIS, MET ALLE EVENTUELE GEBREKEN. U
GEBRUIKT DEZE SOFTWARE GEHEEL OP EIGEN RISICO. NEURAMETRIX BIEDT GEEN GARANTIES INZAKE DE
NAUWKEURIGHEID OF TIJDIGHEID VAN DE SOFTWARE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WET,
WIJZEN WIJ ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAKMANSCHAP EN NIET-
SCHENDING. MOGELIJK HEBT U KRACHTENS DE PLAATSELIJKE WET BEPAALDE RECHTEN. NIETS IN DEZE
VOORWAARDEN IS BEDOELD OM DIE RECHTEN TE BEÏNVLOEDEN, INDIEN ZE VAN TOEPASSING ZIJN. U ERKENT DAT
COMPUTER- EN TELECOMMUNICATIESYSTEMEN NIET STORINGSVRIJ ZIJN EN DAT ER SOMS ONDERBREKINGEN ZIJN.
WE GARANDEREN NIET DAT NEURAMETRIX TC ZONDER ONDERBREKINGEN ZAL WERKEN OF TIJDIG, VEILIG OF
FOUTLOOS ZAL ZIJN. OOK VERSTREKKEN WIJ GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT VERBINDINGEN MET OF
VERZENDING VANAF COMPUTERNETWERKEN.



Beperkte aansprakelijkheid
Mocht u een schadevergoeding eisen op welke grond dan ook (met inbegrip van inbreuk op deze Overeenkomst),
dan gaat u ermee akkoord dat u uitsluitend directe schade op NeuraMetrix kunt verhalen tot een maximumbedrag
dat gelijk is aan uw tarief voor de service voor de maand waarin het verlies of de inbreuk plaatsvond (of maximaal
10,00 USD, als de Software gratis is). U kunt geen vergoeding eisen voor andere schade of verliezen, waaronder
directe, gevolg-, bijzondere, indirecte, incidentele of punitieve schade en winstderving. Deze beperkingen en
uitsluitingen zijn van toepassing zelfs als deze vergoeding uw verliezen niet helemaal compenseert of in zijn
essentiële doel faalt of we ons bewust waren of hadden moeten zijn van de mogelijkheid van schade. Deze
beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing op alles en alle claims gerelateerd aan deze Overeenkomst, voor
zover maximaal wettelijk toegestaan.

Resterende algemene regelingen van de Overeenkomst
Deze Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd door de wetten van de staat Californië en de
federale wetten van de Verenigde Staten. U gaat ermee akkoord dat er geen ander recht en geen andere
collisieregels van toepassing zijn. U gaat er onherroepelijk mee akkoord dat alleen de rechtbanken in de staat
Californië eventuele geschillen of aangelegenheden tussen u en NeuraMetrix met betrekking tot de Overeenkomst
kunnen beslechten.

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en NeuraMetrix. Als u rechtstreeks met personeel
van NeuraMetrix akkoord bent gegaan met andere aanvullende zaken met betrekking tot het gebruik van
NeuraMetrix TC, zijn dergelijke overeenkomsten nietig en ongeldig, tenzij deze worden vastgelegd in een schriftelijke
overeenkomst die is ondertekend door u en een bevoegde vertegenwoordiger van NeuraMetrix.

Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, wordt deze
bepaling geacht te zijn gewijzigd om zo bijna hetzelfde effect te bereiken als de oorspronkelijke bepaling en de rest
van deze Overeenkomst zal onverminderd van kracht blijven

Geen enkele vrijstelling wordt door u of door NeuraMetrix verleend en geen schending wordt verontschuldigd, tenzij
een dergelijke vrijstellingsverklaring of toestemming schriftelijk door u of door NeuraMetrix is ondertekend,
afhankelijk van wie deze vrijstelling verleent. Als een dergelijke expliciete schriftelijke vrijstellingsverklaring niet
wordt verstrekt, betekent dit dat een schending van de verplichting onder deze Overeenkomst door een partij niet
de toestemming van de andere partij heeft.
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