Disclaimer
Gebruik van de site van CXN is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang
tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het volgende.
Informatie
De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld en gecreëerd. Ook is getracht de informatie
actueel te houden. Desondanks is het mogelijk dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. CXN
geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en actualiteit.
Externe links
De website van CXN bevat een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor
de bezoeker van deze site. CXN kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud
van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop
eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.
Auteursrechten
De inhoud van de webpagina’s behoren toe aan de CXN. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in geen enkele vorm
of wijze. Met uitzondering van Nieuwsberichten en sharing/delen van content via Social Media op onze
webpagina’s waar die mogelijkheid wordt geboden.
Cookies
Wij verzamelen gegevens zodra er gebruik wordt gemaakt van de website van CXN. De website van CXN
maakt gebruik van cookies. Dit is een tekstbestand dat op de computer van de bezoeker geplaatst wordt.
Onderstaand een overzicht van cookies die CXN.nl plaatst en de functionaliteit:
1)	Analytische cookies: CXN gebruikt deze cookies voor een programma zoals Google Analytics waarmee
bezoekersstatistieken inzichtelijk worden. Hiermee krijgt CXN inzicht in de resultaten van de website. Wij
analyseren deze resultaten om te kunnen werken aan de gebruiksvriendelijkheid van de website. Daarnaast
worden deze inzichten gebruikt om een beter inzicht te krijgen in onze klant zodat wij onze diensten af
kunnen stemmen op de resultaten en kunnen personaliseren. We bewaren deze cookies twee jaar.
2)	Tracking cookies (marketingcookies): deze cookies leggen het surfgedrag van bezoekers vast, zodat CXN
gepersonaliseerde aanbiedingen kan doen. Denk hierbij aan het tonen van banners met bijvoorbeeld
kortingen of het aanbieden van de juiste dienst.
a.	AdWords: met deze cookie weten we hoe je onze website hebt gevonden en gebruikt. We verbeteren
zo de vindbaarheid van onze website. Deze informatie delen we met Google. We bewaren deze cookies
twee jaar.
b.	Facebook: we bekijken met deze cookie welke van onze diensten je interessant vindt, zodat we je via
Facebook relevante advertenties kunnen tonen. Deze informatie delen we met Facebook. We bewaren
deze cookies twee jaar.
Privacybeleid
Op de verwerking van uw persoonsgegevens is onze privacybeleid van toepassing.
Vragen?
Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met CXN op te nemen.
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