Gebruiksvoorwaarden
Voor het gebruik van deze website, eigendom van NXTSTP bvba, gaat u akkoord met de
gebruiksvoorwaarden. Als dit niet het geval is, moet u het gebruik van deze website
onmiddellijk beëindigen en bent u niet toegestaan om deze website te gebruiken.
Het gebruik is toegestaan voor degenen die de voorwaarden accepteren, hoewel de inhoud
alleen kan worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden en auteursrechtmachtiging
door de eigenaar nodig is. Onder gebruik bedoelen we het bekijken, kopiëren en
verspreiden van content. Bij gebruik, moet de bron altijd vermeld worden. Elk ander gebruik,
zoals, maar niet beperkt tot, de software ingebed in deze
website, bedrijfsprocessen en technologie, is niet toegestaan.
U accepteert het gebruik van uw gegevens en persoonlijke informatie voor marketing
gebruik en voor het promoten van ‘your next step’ en andere activiteiten door NXTSTP
bvba of verbonden partijen georganiseerd in overeenstemming met onze privacy statement
en cookies.
Deze website, merknamen, logo's en claims zoals "your next step" zijn auteursrechtelijk
beschermd onder de Benelux en Europese wetgeving.
Disclaimer
Deze website van NXTSTP bvba bevat algemene informatie en door de inhoud van deze
website, geven wij geen advies, coaching of zakelijke hulp. Indien u de inhoud van deze
website zou gaan gebruiken op een wijze dat deze financiële of andere invloed op uw bedrijf
en daarbuiten zou kunnen hebben, moet men altijd eerst contact opnemen met een adviseur
of partner uit NXTSTP.
Het gebruik van deze website is op eigen risico en wij nemen geen verantwoordelijkheid en
risico van verlies als gevolg van het gebruik van deze website, zelfs als we de hoogte waren
of hadden moeten weten dat het gebruik van deze website negatieve gevolgen kon hebben
voor degenen die er gebruik van maken. Dit omvat o.a. verlies van gegevens, directe of
indirecte schade door het gebruik van deze website en we garanderen niet dat deze website
veilig is, vrij van malware is of niet gehackt is. We koppelen ook aan derden en hebben
tevens externe ondersteuning bij het maken van deze website, waarbij we gebruik maken
van hun technologie, middelen en instrumenten, maar we hebben geen controle over hun
werk, de inhoud of het personeel.
In het geval een van de bovenstaande voorwaarden niet geldig is of niet in overeenstemming
met de wet, blijven alle overige voorwaarden geldig. Ten alle tijde zijn we toegestaan, zonder
voorafgaande kennisgeving, deze voorwaarden aan te passen of te herzien, en het is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich up-to-date te houden door steeds voor
gebruikt de laatste versie van de ‘terms’ op de website te controleren.
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Privacy statement
Wij respecteren uw privacy en uw persoonlijke gegevens. Wij waarderen het vertrouwen
dat u geeft aan ons bedrijf. We moeten deze persoonlijke informatie hebben om het contact
zo soepel mogelijk te laten verlopen en om u te waarschuwen over toekomstige initiatieven
en activiteiten.
Wij voldoen aan de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van
persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998, waarbij met de
Europese richtlijn van 24 oktober 1995 rekening wordt gehouden. Deze wet bepaalt dat de
persoon of het bedrijf dat gegevens verzamelt, de toestemming moet krijgen van de
persoon wiens persoonlijke gegevens zijn, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten
zijn en dat de gegevens moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke
doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet toegang hebben
tot deze gegevens en heeft het recht om de informatie daarin te bewerken. We zijn bij wet
verplicht om de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens te melden bij de
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Door gebruik te maken
van onze website, gaat u akkoord met het privacy beleid en met het verzamelen en
gebruiken door ons van uw gegevens zoals beschreven in dit beleid.
Cookie bericht
Door het gebruik van deze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Dit helpt
ons de website te optimaliseren en om u een meer persoonlijke service te geven.
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