
Downloadinstructies: 

1. Ga naar de website https://process.innovation.ox.ac.uk/clinical/p/ocs/questionnaire/1 

2. Kies hier voor “Netherlands” en “Dutch” voor de gratis Nederlandstalige versie.  

3. Selecteer onderaan de supporting documents die u nodig hebt. 

a. U hebt voor het gebruik van de Nederlandstalige versie enkel de “OCS User Manual – 

Dutch” nodig.  

 

4. Klik op “Next” 

 

  

https://process.innovation.ox.ac.uk/clinical/p/ocs/questionnaire/1


5. Vul de volgende informatie in zoals van toepassing op uw (werk)situatie.  

6. Indien u niet weet wat de einddatum, het aantal proefpersonen, of het aantal testbeurten is kunt 

u dit ook aanvinken.  

7. Klik op “Next”  

  



 

  



8. Nu krijgt u een scherm te zien met een overzicht van het aangevraagde testmateriaal. Hier staat 

er bij: “Language Selections Netherlands Dutch (Best Available)” een prijs van 250 Pond, dit is 

normaal. Belangrijk om te weten is dat dit niet zal worden aangerekend!! De OCS-NL in zijn geheel 

zal dus gratis zijn en u zult geen factuur ontvangen. Er is namelijk een onderlinge overeenkomst 

met Oxford Innovations om de OCS-NL gratis aan te bieden. 

9. Klik op “Next” 

  



10. Vul de gegevens (naam van uw organisatie, type van uw organisatie) in  

11. Bij “VAT Number” kunt u “0” invoeren, er zal namelijk geen aanrekening worden gemaakt dus dit 

nummer is overbodig.  

12. Klik op “Next” 

 

 

  



13. Vul de volgende gegevens in voor uw werkplaats waar u de OCS-NL zal gebruiken. 

  



14. Bij de “Payment Info” staat dat indien er geen betaling nodig is, u de optie “invoice” moet kiezen 

om verder te gaan. Als de test gratis ter beschikking is (wat hier het geval is!) dan wordt er geen 

factuur gestuurd. Dus bij “payment method” selecteer “Invoice”.  

15. Laat overige betalingsinformatie leeg 

16. Klik op “Next” 

 

17. Klik op “I have read & accept the terms & conditions” om de bestelling te bevestigen 

18. Hierna zult u een bevestigingsmail krijgen van uw bestelling.  



19. Enkele dagen na de bevestigingsmail ontvangt u een tweede mail met een link om de bestanden 

te downloaden.  

Nu kunt u aan de slag met de OCS-NL, veel succes ermee en bedankt voor uw interesse! Indien er 

bijkomende vragen zijn kunt u ons steeds bereiken via het volgende e-mail adres: 

neuropsychologie@kuleuven.be 

 


