Deelname voorwaarden Gezondemening.nl
1. Voorwaarden van inschrijving
Als je 16 jaar of ouder bent mag je je inschrijven in ons panel. Deelname aan het panel houdt niet
automatisch in, dat je ook regelmatig voor onderzoek wordt uitgenodigd. Dit is geheel afhankelijk
van de onderzoeksvraag die de klant stelt.
Basisvoorwaarden zijn: een eigen e-mail adres en toegang tot internet. De meeste onderzoeksvragen
over innovaties, hebben impact op inwoners van Nederland. De vragen zijn altijd in het Nederlands.
Door het afronden van het inschrijfproces, stem je als panellid in met onze deelnamevoorwaarden.
En we vragen je om regelmatig deze voorwaarden te checken via https://www.samr.nl/wpcontent/uploads/2017/10/alg-leveringsvoorw-SAMR.pdf waar we de meest recente versie van
deze voorwaarden tot je beschikking zullen stellen, omdat we de deelname voorwaarden soms
kunnen aanpassen.
Een e-mail adres kan en mag maar 1 keer voorkomen bij ons in de database. Het is niet toegestaan
dat een uniek e-mail adres door meerdere personen gebruikt wordt. Ook mag je als persoon maar
met één account tegelijk bij Gezondemening.nl ingeschreven staan.

2. Deelname aan onderzoek
Na speciale selectie, sturen we je een e-mail waarin we je uitnodigen om deel te nemen aan een
onderzoek. Vanuit Gezondemening.nl zouden wij het fijn vinden als je meedoet, maar jij bepaalt dat
zelf. Als je geen zin of tijd hebt, dan respecteren we dat. Daarom kan je altijd reageren op een
uitnodiging door mee te doen, of er voor kiezen om niet te reageren en dus niet mee te doen.

3. Cookies voor onderzoek
Om ons inschrijvingsproces en onze website te verbeteren, zullen wij vanuit Gezondemening.nl
cookies plaatsen om ons informatie te geven over jouw ervaring op de website. Deze cookie
informatie is anoniem en niet traceerbaar naar een individu. Ons belang is om jouw deelname 100%
als fijn te laten ervaren door jou. Is dat niet zo, laat het ons dan weten.

4. Onze garanties voor jouw deelname
Vanuit Gezondemening.nl zullen wij nooit jouw persoonlijke en individuele gegevens doorgeven aan
derden voor marketing- of verkoopdoeleinden.
Je individuele antwoorden op onderzoeksvragen zijn en blijven altijd anoniem.
Je persoonlijke gegevens en antwoorden op onderzoeken kunnen alleen gebruikt worden voor
statistische- of onderzoeksdoeleinden.
Weigering om bepaalde vragen te beantwoorden hebben geen consequentie op je bestaande
deelname aan ons Gezondemening.nl panel.
Mocht je op een andere wijze inzicht willen hebben van wat we van je hebben vastgelegd, stel ons
vooral die vraag en dan nodigen we je graag uit om deze gegevens door te nemen.

