
 September 2020 

Rights and duties of participants 
Behavioural Science Lab 

Here follows a description of the rights and obligations applicable to participants older than 16 years, who 
partake in research in Behavioural Science Lab (BSL) UvA FMG. 
 
Rights 

- The research project in which you participate is approved by the ethics review board (ERB) of the faculty 
Social and Behavioural Sciences.  
 

- You have the right to be properly informed about the experiment beforehand. At a minimum you should 
receive information about the procedure, data processing and storage procedures, duration, reward, 
possible risks, and discomforts. 
 

- You have the right to receive a copy of the information letter and the consent form, which should include 
the contact information of the researcher responsible for the experiment and the ERB contact person for 
the project. When signing a digital informed consent form, you receive a copy digitally or in paper form. 
 

- Participants can quit the experiment at all times for any reason. Participants are not required to give a 
reason when terminating their participation. Quitting the experiment has no consequences for the 
participant. If you quit the experiment, your data will be deleted.  

 
- Your data will be used for scientific purposes exclusively. Data which reveals, or which can be used to infer 

your identity will not be shared with third parties without your consent. Such data will be placed in 
protected storage. Your data will be processed according to the General Data Protection Regulation (GDPR). 
 

- You can request more information about the experiment by asking the experimenter or the contact person 
specified on the informed consent. 
 

- If the experimenter fails to cancel the experiment appointment in a timely fashion, you have the right to 
receive the full participation reward. This applies if you do not receive information about the cancellation 
before 8h A.M. on the day of the appointment.  

 
- Formal complaints can be addressed to the ERB-member that approved the research project, whose contact 

details are listed on the consent form. 
 

- To unsubscribe from the subjectpool on lab.uva.nl and for general questions about participation in the lab 
please contact the subjectpool support team subjectpool-psy@uva.nl 

 
Duties 

- If you wish to participate you need to consent to participation and the processing of your data using an 
informed consent form. The experimenter will hand you this form, please read it carefully. 
 

- You are required to participate in the research seriously, and to the fullest extent of your abilities. Please 
follow the instructions of the experimenter carefully and answer any questions related to the experiment 
truthfully. 

 
- If you do not adhere to the rules of the study, the researcher has the right to exclude you from further 

participation. 
 

- If you are unable to attend the appointment you need to cancel the appointment by contacting the 
experimenter, before 8h a.m. on the day of the appointment. If you do not cancel the appointment in a 
timely fashion this will be noted in your lab.uva.nl profile. Failing to cancel an appointment more than twice, 
will lead to your removal from the subjectpool. If you participate for research credits, the number of 
research credits that you would receive for participation, will be deducted from your total instead. 
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Rechten en plichten deelnemers  
Behavioural Science Lab 

 
Hieronder staan beschreven de rechten en plichten die van toepassing zijn op deelnemers ouder dan 16 jaar, in 
het Behavioural Science Lab (BSL) UvA FMG. 
 
Rechten 

- Het onderzoek waaraan u deelneemt dient vooraf te zijn goedgekeurd door de Facultaire Commissie Ethiek  
(CE) van de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen.  
 

- U dient vooraf te zijn ingelicht over het onderzoek. Hierbij moet ten minste het volgende beschreven zijn: 
procedure, procedure voor data verwerking en data opslag, duur, beloning en eventueel ongemak of risico. 

 
- U heeft het recht een kopie te ontvangen van de toestemmingsverklaring (informed consent) met hierin de 

contactinformatie van de verantwoordelijk onderzoeker en de CE contactpersoon voor het onderzoek. 
Indien u de toestemmingsverklaring op een computerscherm aangeboden krijgt dient u ook een kopie te 
ontvangen, dan wel digitaal, dan wel op papier.  

 
- U mag te allen tijde stoppen met het onderzoek, zonder opgaaf van redenen en zonder gevolgen voor u. 

Mocht u uw medewerking staken, dan zullen uw gegevens worden verwijderd. 
 

- Uw data wordt uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Gegevens waaruit uw identiteit is 
af te leiden worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming en strikt beveiligd opgeslagen. Uw 
gegevens worden verwerkt conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
 

- Indien u meer informatie wenst over het onderzoek, kunt u dit aangeven bij de uitvoerend onderzoeker of 
de contact persoon zoals aangegeven op het Informed Consent.  
  

- Indien de onderzoeksleider de afspraak niet tijdig afzegt, d.w.z. voor 8 uur ‘s ochtends op de dag van de 
afspraak, heeft u recht op volledige uitkering van de beloning van de afspraak.  
 

- Bij klachten kunt u zich wenden tot het CE-lid dat het onderzoekproject heeft beoordeeld. De 
contactgegevens staan vermeld op het informed consent formulier. 
 

- Voor uitschrijving van de Subjectpool en verdere vragen kunt u mailen naar subjectpool support  team 
subjectpool-psy@uva.nl 

 
Plichten 

- Indien u wenst deel te nemen, dient u de vooraf voorgelegde toestemmingsverklaring (informed consent) 
te lezen en te tekenen.  

 
- U bent verplicht zich volledig in te zetten, voor zo ver binnen uw vermogen. U dient instructies van de 

onderzoeker nauwkeurig op te volgen en vragen m.b.t. het onderzoek naar waarheid te beantwoorden.  
 

- Als u zich niet houdt aan de regels van het onderzoek, dan behoudt de onderzoeker zich het recht voor om 
u uit te sluiten van verdere deelname. 

 
- Indien u de afspraak wilt afzeggen, dient u dit te doen voor 8 uur ’s ochtends op de dag van de afspraak. 

Indien u niet tijdig afzegt, behoudt de onderzoeker het recht om dit te registreren op uw profiel op 
lab.uva.nl. Bij meer dan twee maal niet tijdig afmelden kunt u worden verwijderd uit de subjectpool. Indien 
u zou deelnemen voor Research Credits, kan de onderzoeker het aantal RC’s dat u zou behalen voor 
deelname, in mindering brengen.   

 


