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Algemene kaderzetting van de Connect 1 informatie 
 
Het Connect 1 Platform is een totaal communicatieoplossing voor de zakelijke markt. Deze totaaloplossing 
die CBG Connect in samenwerking met Service provider RoutIT (100% dochteronderneming van KPN) in 

de markt zet, is een eigentijdse ICT en telecomoplossing die aan de hoogste kwalitatieve normen voldoet.  

 
De Connect 1 Informatie zoals die interactief op de website van CBG Connect te lezen dan wel te 

downloaden is, is een onlosmakelijk deel van de Overeenkomst Connect 1 Platform in combinatie met 
Algemene koop- en leveringsvoorwaarden van CBG Connect en RoutIT en de mogelijke bedrijfsspecifieke 

voorwaarden en afspraken. 

 
CBG Connect heeft het recht deze Connect 1 Informatie zonder voorafgaande melding te wijzigen.  

 

De Connect 1 Informatie is uitsluitend bestemd voor intern gebruik binnen uw organisatie. Het maakt 
onderdeel uit van het contract tussen u en CBG Connect. De informatie is aan u verstrekt om een 

afgewogen keuze te kunnen maken voor CBG Connect als leverancier van het Connect 1 Platform of 
modules van het Connect 1 Platform. 

 

Alle rechten met betrekking tot de informatie zijn voorbehouden aan CBG Connect. Niets uit deze 
informatie of delen ervan mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd, toegankelijk gemaakt in een 

database of op andere wijze aan derden beschikbaar worden gesteld, tenzij CBG Connect hier op 
uitdrukkelijk verzoek van uw bedrijf schriftelijk toestemming voor heeft verleend.  

 

De originele dienstbeschrijvingen van RoutIT worden via de website van CBG Connect voor u inzichtelijk 
gemaakt. Deze dienstbeschrijvingen kunnen ook informatie bevatten die alleen van belang zijn voor CBG 

Connect als partner van RoutIT. Bijvoorbeeld beschrijvingen van installatie processen. De 
dienstbeschrijvingen blijven echter als geheel van toepassing voor de eindklant. 

 

CBG Connect attendeert u erop dat bij een eventueel geschil, met betrekking tot een dienst welke 
geleverd wordt door de Service Provider RoutIT, de voorwaarden van RoutIT leidend zijn tot het komen 

van een geschikte oplossing voor het geschil. 

 
Wijzigingen en typefouten voorbehouden. 
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