Door de Pearson Gebruiksvoorwaarden te accepteren verklaart u dat u akkoord gaat
met onderstaande bepalingen:
1. Pearson is rechthebbende van de meetinstrumenten aangeboden op dit platform. Deze
meetinstrumenten, hierna te noemen Test(s), zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder
toestemming van Pearson mogen de Test(s) niet worden gekopieerd, verveelvoudigd,
vertaald, gedecompileerd, gewijzigd, aangepast, verminkt of op andere wijze worden
veranderd.
2. Gebruik van de Test(s) dient te allen tijde te geschieden conform de aangegeven
aanwijzingen. Bij vermoeden van misbruik van de Test(s) en/of schending van de rechten
van Pearson bent u verplicht dit onmiddellijk aan Pearson te melden.
3. Pearson hanteert voor haar Test(s) een kwalificatiesysteem
http://www.pearsonclinical.nl/over-pearson/klantenservice/kwalificatietabel Door akkoord te
gaan met deze Gebruiksvoorwaarden verklaart u bekend te zijn met dit systeem en te
voldoen aan de eisen die gesteld worden voor het gebruik van de Test(s).
4. U dient voor alle Test(s) in het bezit te zijn van de bijbehorende handleiding(en). Indien u
deze niet bezit dan kunt u deze bestellen via de Klantenservice van Pearson op
bestelling-nl@pearson.com.
5. Per gestarte Test bent u een vergoeding verschuldigd. De vergoedingen per Test kunt u
vinden op https://therapieland.nl/vragenlijsten/. Pearson is gerechtigd de verschuldigde
vergoeding elk jaar met maximaal 10% te wijzigen. Voor gereviseerde Tests geldt deze
maximum niet. De prijswijzigingen worden jaarlijks in december bekend gemaakt.
6. U ontvangt van Therapieland een factuur voor het verbruik van de tests van Pearson.
Deze verbruiksgegevens en de naam van de praktijk/ instelling die hiervoor gefactureerd
wordt, worden beschikbaar gesteld aan Pearson. Pearson zal deze gegevens nooit aan
derden verstrekken.
7. Pearson is niet aansprakelijk voor schade in verband met de (onjuiste) inbouw van de
Test(s) op het digitale Platform van Therapieland. Ook is Pearson niet aansprakelijk voor
schade in verband met storingen of andersoortige ongeregeldheden binnen het digitale
Platform van Therapieland.
8. In het geval waarin Pearson om wat voor reden dan ook niet langer het recht heeft om
(een van) de Test(s) te exploiteren, dan wel besluit om de uitgave van een van de Test(s) te
staken, zal Pearson niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.
9. Behoudens de aansprakelijkheid die op grond van de wet niet kan worden uitgesloten,
sluit Pearson elke aansprakelijkheid voor schade uit in verband met het gebruik van de
Test(s).

