
SHARE NOW 
VRIENDENVERWIJZINGSPROGRAMMA 
ALGEMENE VOORWAARDEN - NEDERLAND  
FRIEND REFERRAL PROGRAM 
GENERAL TERMS AND CONDITIONS - THE NETHERLANDS 

§ 1 Onderwerp § 1 Subject matter

(1) car2go Nederland B.V., Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN 

Amsterdam, telephone number: +31203232990, email 

address: hoi@share-now.com (hereinafter referred to as 

"SHARE NOW") operates the car sharing concept 

SHARE NOW. 

(2) The present general terms for the SHARE NOW friend 

referral program ("Terms") apply to SHARE NOW's friend 

referral program ("Program") under which a Customer can 

create promotional codes and send such promotional codes 

to selected contacts (e.g. friends and relatives) so that the 

Customer and/or the Referred New Customer receive a 
benefit (e.g. EUR-amount credited after 

registration, reduction of the rental fee, or reduction of 

specific fees such as the airport fee) ("Benefit"). 

(3) SHARE NOW expressly reserves the right to make 

reasonable amendments to the Terms, to replace the

Program by other referral and/or loyalty programs and/or to 

cease the Program in its entirety. 

(4) The following provisions of the car2go Nederland B.V.

General Terms and Conditions shall apply accordingly: 

a) the limitation of liability set out in § 13;

(1) car2go Nederland B.V., Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN 

Amsterdam, telefoonnummer: +31203232990, emailadres: 

hoi@share-now.com (hierna aangeduid als "SHARE NOW") 

exploiteert het autodelen concept SHARE NOW. 

(2) De onderliggende algemene voorwaarden van het 

SHARE NOW vriendenverwijzingsprogramma 

("Voorwaarden") zijn van toepassing op SHARE NOW's 

vriendenverwijzingsprogramma ("Programma") op grond 

waarvan een Klant promotiecodes kan aanmaken en deze 

promotiecodes naar geselecteerde contacten (bijv. vrienden 

en familieleden) kan sturen zodat de Klant en/of de 

Doorverwezen Nieuwe Klant een voordeel ontvangen (bijv. 

EUR-bedrag gecrediteerd na registratie, verlaging van de 

huurprijs, of verlaging van specifieke vergoedingen zoals de 

luchthaventoeslag) ("Voordeel”). 

(3) SHARE NOW behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om 

redelijke wijzigingen aan te brengen in de Voorwaarden, het 

Programma te vervangen door andere verwijzings- en/of 

loyaliteitsprogramma's en/of het Programma in zijn geheel te 

beëindigen. 

(4) De volgende bepalingen van de Algemene Voorwaarden van 

car2go Nederland B.V. zijn dienovereenkomstig van 

toepassing: 

a) de beperking van de aansprakelijkheid uiteengezet in

§  13; 

b) de algemene bepalingen uiteengezet in § 17. b) the general provisions set out in § 17.

§ 2 Definities § 2 Definitions 

(1) "Klant" is een individu die zich naar behoren en met succes bij 

SHARE NOW heeft geregistreerd en een geldige 

hoofdovereenkomst met SHARE NOW is aangegaan. 

(1) "Customer" shall mean an individual that has properly and

successfully registered with SHARE NOW and entered into a

valid master agreement with SHARE NOW. 

(2) "Verwijzingscode" is de promotiecode die door een Klant in

de SHARE NOW App wordt gegenereerd om door de Klant

naar geselecteerde contacten te verzenden. 

(2) "Referral Code" shall mean the promotional code generated 

by a Customer in the SHARE NOW App to be sent by the 

Customer to select contacts. 

(3) "Doorverwezen Nieuwe Klant" is een individu die zich naar 

behoren en met succes bij SHARE NOW heeft geregistreerd 

en een geldige hoofdovereenkomst met SHARE NOW is 

aangegaan door gebruik te maken van de Verwijzingscode 

ontvangen  van een Klant. 

(3) "Referred New Customer" shall mean an individual that has

properly and successfully registered with SHARE NOW and

entered into a valid master agreement with SHARE NOW by

using the Referral Code received from a Customer. 
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§ 3 Verwijzingsvoorwaarden § 3 Referral conditions 

(1) Een Klant neemt deel aan het Programma door een 

Verwijzingscode te genereren in de SHARE NOW App en de 

Verwijzingscode naar één van zijn/haar contacten te sturen 

op een door hem/haar gekozen wijze (bijv. e-mail, SMS, 

tekstbericht, AirDrop). 

(1) A Customer participates in the Program by generating a

Referral Code in the SHARE NOW App and sending the

Referral Code to one of his/her contacts via his/or her own

means (e.g. email, SMS, text, AirDrop). 

(2) Elke Verwijzingscode kan slechts één keer worden gebruikt 

en moet binnen 180 dagen na de datum van generatie worden 

gebruikt voor registratie. 

(2) Each Referral Code can only be used once and must be used 

for registration within 180 days from the date of generation. 

(3) De specifieke Voordelen die aan de Klant en/of de 

Doorverwezen Nieuwe Klant worden toegekend zullen in de 

SHARE NOW App worden weergegeven op het moment dat 

de Verwijzingscode is gegenereerd. 

(3) The specific Benefits to be granted to the Customer and/or 

the Referred New Customer will be shown in the 

SHARE NOW App at the time the Referral Code is generated.

(4) Voordelen toegekend aan de Klant en/of de Doorverwezen 

Nieuwe Klant moeten binnen 30 dagen worden ingewisseld 

en zijn niet overdraagbaar. Een Verwijzingscode kan niet 

worden ingewisseld door de Klant die de Verwijzingscode 

heeft aangemaakt (geen zelfverwijzing). 

(4) Benefits granted to the Customer and/or the Referred New 

Customer must be redeemed within 30 days and are not 

transferable. A Referral Code may not be redeemed by the 

Customer having created the Referral Code (no self-referral). 

(5) Voordelen worden alleen toegekend aan de Doorverwezen 

Nieuwe Klant die met succes zijn/haar rijbewijs heeft 

gevalideerd en de validatiekosten heeft betaald (in het geval 

dat een dergelijke vergoeding van toepassing is) en de andere 

activiteiten heeft uitgevoerd die in de SHARE NOW App 

worden getoond (indien van toepassing) op het moment dat 

de Verwijzingscode wordt gegenereerd. 

(5) Benefits are only granted to the Referred New Customer who 

successfully validated his/her driver's license and paid the 

validation fee (in case such a fee applies) and has conducted 

the other activities shown in the SHARE NOW App (if any) at 

the time the Referral Code is generated. 

(6) De Voordelen kunnen niet worden gecombineerd met andere 

Voordelen of promoties. 

(6) Benefits cannot be combined with other Benefits or

promotions. 


