
  

Gebruiksvoorwaarden van de app Gesprekshulp bij kanker 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de app Gesprekshulp bij kanker (hierna 

‘App’) van Stichting kanker.nl, gevestigd te (1062XD) Amsterdam aan de Overschiestraat 65. 

 

Door de App te downloaden ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden op het 

gebruik van de App.  

Indien je jonger bent dan 16 jaar dien je voor het gebruik van de App toestemming te hebben van je ouder, 

voogd of een andere wettelijk vertegenwoordiger. Door de App te downloaden, verklaar je dat je 16 jaar of 

ouder bent of toestemming hebt van je ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger. 

 

1. Gebruik van de App 

De App biedt je de mogelijkheid om voorbeeldvragen in te zien en/of vragen zelf in te voeren. Deze vragen 

kun je bijvoorbeeld gebruiken tijdens het gesprek met je zorgverlener of als voorbereiding daarop. 

Daarnaast kan je de App gebruiken om het gesprek met je zorgverlener op te nemen en na te luisteren. 

 

De content van de App (waaronder de vragen voor je zorgverlener en alle overige informatie en 

(beeld)materialen) is met grote zorgvuldigheid en op basis van wetenschappelijke inzichten en die van 

patiëntenorganisaties samengesteld en wordt periodiek aangepast. Desondanks is het mogelijk dat de 

inhoud van content toch onvolledig, niet-actueel of onjuist is.  

 

2. Privacy en verwerking van medische gegevens en persoonsgegevens 

De App biedt je de mogelijkheid om in de App persoonsgegevens en medische gegevens in te voeren en op 

te slaan. Bijvoorbeeld de door jou voorbereidde vragen en de inhoud van het gesprek met je arts.  

 

LET OP: 

Een ieder die toegang heeft tot je mobiele apparaat kan deze (medische en/of persoons) gegevens, via de 

App, inzien. Om te voorkomen dat derden onbevoegd kennis kunnen nemen van deze (medische en/of 

persoons)gegevens die opgeslagen zijn in de App, adviseren we je om je mobiele apparaat goed te 

beveiligen. Bijvoorbeeld met een sterke pincode/wachtwoord, vingerafdruk of gezichtsherkenning. 

 

De door jou ingevoerde medische en persoonsgegevens worden opgeslagen in de App en kunnen alleen 

gebruikt worden via het mobiele apparaat waar de App op is opgeslagen. De gegevens worden niet door ons 

verwerkt en zullen dus bijvoorbeeld ook nooit door ons worden ingezien of aan derden verstrekt worden. 

 

De gegevens die je in de App hebt ingevoerd, kunnen uitsluitend door jou (althans door de gebruiker van het 

mobiele apparaat) verwijderd of gewijzigd worden. 

3. Gebruiksrecht en intellectuele eigendomsrechten 

Wij verlenen je een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de App te gebruiken met inachtneming 

van de volgende beperkingen en voorwaarden:  

 



  

Je mag (onderdelen van) de App niet aan derden ter beschikking stellen, wijzigen of kopiëren en ook niet 

anderszins verveelvoudigen of openbaar maken. Eventuele door ons aangebrachte beveiligingsmaatregelen 

mogen niet verwijderd of ontweken worden. Het is niet toegestaan om de programmatuur te decompileren, 

de code te verwijderen, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te 

onderwerpen.  

 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de App (waaronder begrepen de programmatuur, de 

content, look & feel, beeldmateriaal, naam en andere materialen) komen uitsluitend toe aan Stichting 

kanker.nl en/of haar licentiegevers. Er is geen sprake van een gehele of gedeeltelijke overdracht van 

dergelijke rechten.  

Wij verzamelen via de app gegevens met betrekking tot het gebruik van de App en de daarop aangeboden 

informatie. Het betreft hier uitsluitend geanonimiseerde gegevens die niet tot een persoon of tot de 

hardware waarop de App is opgeslagen herleidbaar zijn. De gegevens worden uitsluitend gebruik voor 

algemene statistische doeleinden om een beter beeld te krijgen van het gebruik van de App en onze 

dienstverlening.  

 

4. Aansprakelijkheid 

Ofschoon wij met betrekking tot de App de uiterste zorg nastreven, kunnen wij niet instaan voor de 

aanwezigheid van eventuele gebreken, storingen of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder 

onvolledige of onjuiste content. Het gebruik van de App en de content is volledig voor je eigen risico. Wij zijn 

nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de App en de content. 

5. Beëindiging van het gebruiksrecht 

Je kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen, door de App van je mobiele apparaat 

te verwijderen of te deinstalleren. Op dat moment worden automatisch ook alle door jou in de App 

opgeslagen gegevens en gesprekken verwijderd. 

 

6. Wijziging gebruiksvoorwaarden 

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden wijzigen. De gewijzigde versie zal via kanker.nl bekend worden 

gemaakt. Indien je niet akkoord bent met de wijzigingen kan je het gebruik van App beëindigen. Indien je na 

de wijziging doorgaat met het gebruik van de App wordt daarmee je aanvaarding van de nieuwe versie van 

de gebruiksvoorwaarden verondersteld. 

 

Indien je vragen hebt over het gebruik van de App, deze gebruiksvoorwaarden of de verwerking van je 

(persoons)gegevens kan je contact met ons opnemen via info@kanker.nl  De gebruiksvoorwaarden zijn na te 

lezen op de website www.kanker.nl.  

 

7. Toepasselijkheid recht, geschillenbeslechting 

Op het gebruik van de App en deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele 

geschillen over deze gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.  
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