De Zekerheid van 1.000 Vrienden

Hoe werkt het?

Zorg

&Co

coöperatie samenwerkende zzp-ers
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Maak een account aan

Maak gratis en vrijblijvend een
CommonEasy account aan via
bit.ly/zorgenco.

Sluit je aan bij Zorg&Co
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Doe mee met collega’s en gebruik
het netwerk van Zorg&Co voor
een betere dekking.
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Voeg bekenden toe

Bekenden komen in je eerste
cirkel. Jouw Zorg & Co connecties
van zitten automatisch in jouw
tweede cirkel. De connecties van
jouw tweede cirkel zitten in je
derde cirkel. Deze feature maakt
CommonEasy uniek en noemen we
het delen van netwerken. Zo bouw
je snel dekking op!

Maak je vangnet aan

Kies hoeveel je wilt opvangen en
voor hoeveel je jouw connecties
maximaal wilt helpen.
CommonEasy draait om
wederkerigheid. Het laagste
gemeenschappelijke bedrag
bepaalt met welk bedrag jullie
elkaar kunnen helpen. Zo
houden we CommonEasy eerlijk
voor iedereen.

4

Spaar slim met CommonEasy

Bart is 40 jaar oud en programmeur bij
dutchviral.nl. Sinds september 2016 doet hij
mee met CommonEasy. Bart heeft sinsdien €500
gespaard, dit geld was hij anders kwijt geweest
aan de verzekeringsmaatschappij.
Je betaalt bij CommonEasy geen premie. Je
betaalt abonnementskosten en je spaart om
elkaar te helpen. Gebeurt er niks? Dan blijft het
geld van jou.
Als lid van Zorg&Co zijn de abonnementskosten
maar €8,- per maand!

Vangnet van Bart
Netwerk:
		
		

1e cirkel: 16 connecties
2e cirkel: 130 connecties
3e cirkel: 34 connecties

Maandelijks
Spaarbedrag:

€100,-

Vangnet:

€2000,- per maand.

Gespaard:

€500,- (na 5 maanden)

Wil je ook meedoen met het vangnet
van Zorg&Co?

Neem Contact op met Elke Portheine om samen
een account aan te maken.
Tel. :

088-040 59 04

E-mail : elke@zorgenco.nl
Adres : Zuid Limburg
Parallelweg 42
6221 BD Maastricht

Wat is CommonEasy
CommonEasy is een slimme tool om
samen met je netwerk een vangnet te
vormen. Weer terug naar de kern, maar
met het gemak van de online wereld.
Bij CommonEasy spaar je samen om
elkaar te kunnen helpen. En als er niks
gebeurt? Dan blijft het geld gewoon
van jou! Op CommonEasy is zekerheid
sociaal, slim en flexibel. Zodat het altijd

in jouw voordeel werkt!
Wij weten het zeker, het is leuk om
elkaar te helpen. CommonEasy maakt
het makkelijk voor je.

Waarom CommonEasy?
Sociaal
Zelfstandig, maar niet alleen! Help de mensen die
je persoonlijk of via jouw
cirkels kent. Samen sta
je sterk wat de situatie
ook is!
Snel dekking door het
delen van netwerken
De connecties van je
connecties zitten automatisch in jouw tweede
cirkel. De connecties van
jouw tweede cirkel zitten
in je derde cirkel.
Transparant
Via je persoonlijke wallet
heb jij altijd inzicht in je
spaargeld.

Bepaal zelf je
spaarbedrag
Bepaal zelf wat jouw
maandelijkse spaarbedrag is en hoeveel je
wilt opvangen. Jouw
voorkeuren kan je op elk
moment aanpassen. Wil
je stoppen? Dan krijg je
jouw spaargeld direct
terug!
Blijf baas over eigen geld
Jouw geld wordt alleen
gebruikt om situaties
van bekenden in jouw
netwerk op te lossen.
Gebeurt er niks, dan blijft
het geld altijd van jou!
Met elkaar slim sparen!

