
Aanvullende gebruiksvoorwaarden

CommonEasy Nicky Netwerk

1 Algemeen

1.1 Dienstverlening

CommonEasy is een tool waarmee Deelnemers zichzelf met behulp van hun sociale netwerk in

hun eigen zekerheid kunnen voorzien. De schade wordt teniet gedaan op basis van een

schenking, aangedragen ad-hoc oplossingen en wederkerigheid van de Deelnemers onderling.

Er is dus in geen geval sprake van een verzekeringsovereenkomst die tot stand komt door een

polis. Er is bij schade in deze zin dus ook geen sprake van een claim, maar eerder van een

situatie die eventueel opgelost kan worden.

1.2 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.2.1 CommonEasy
De stichting die de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.

1.2.2 Deelnemer(s)
De natuurlijke persoon die een overeenkomst voor betaalde of onbetaalde Deelname aangaat

met CommonEasy.

1.2.3 Platform
Het online Platform waar de in artikel 1.1. omschreven dienstverlening plaatsvindt.

Het Platform is te bezoeken op www.commoneasy.nl.

1.2.4 Deelname
De Deelnemersovereenkomst tussen CommonEasy en een Deelnemer die strekt tot het afnemen

van de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van

abonnementskosten.
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1.2.5 Nicky Netwerk
Nicky Netwerk is een service van CommonEasy die deelnemers helpt met het netwerken. Nicky

is een fictief persoon.

1.3 Aanvullende voorwaarden

Nicky Netwerk is een service van CommonEasy die deelnemers helpt met het netwerken. Nicky

is een fictief persoon. De connectie werkt dus iets anders. De andere leden uit Nicky’s netwerk

ken je niet en de connectie werkt dus niet op basis van vertrouwen zoals connecties met

andere, echte ondernemers.

Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing indien jij een vriendschapsverzoek naar

Nicky stuurt en/of een vriendschapsverzoek van Nicky accepteert.

● In de eerste zes maanden van deelname kan je geen gift ontvangen van het netwerk.

● Bij ziekte moet je beoordeeld worden door een objectieve partij. CommonEasy haalt

hiervoor eenmalig 200 euro van je vergoeding of je wallet ter compensatie van een

intake gesprek.

Heb je naast je connectie met Nicky Netwerk, vijf of meer connecties met echte deelnemers?

Dan vervallen deze aanvullende voorwaarden. Deze deelnemers hoeven niet nadrukkelijk mee

te doen aan CommonEasy. Maar zij moeten wel een account hebben op CommonEasy en zij

moeten redelijkerwijs kunnen aantonen dat zij jou kennen.
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