
 

Actievoorwaarden: Peerbydekking – oktober 2017 
 
U heeft onlangs een inboedelverzekering bij InShared afgesloten. Staat de Peerbydekking op uw polisblad in 
uw digitale Verzekeringsmap? Dan bent u met deze actievoorwaarden ook een jaar lang – 12 maanden – 
verzekerd van onze extra hulp bij schade aan spullen die u via Peerby uitleent.  
 
De algemene voorwaarden van InShared en de bijzondere voorwaarden Woonverzekering van InShared 
blijven van toepassing op uw Peerbydekking. Wijken de Peerby-actievoorwaarden af van onze algemene en 
bijzondere voorwaarden? Dan gelden voor u tot 12 maanden na afsluiten van de Peerbydekking deze 
actievoorwaarden. Hierna leest u, wanneer uw spullen wel of niet verzekerd zijn.  
 
1.1 Wat bedoelen wij met de volgende woorden? 
Sommige woorden komen regelmatig voor in de voorwaarden die bij uw Peerbydekking horen. Wat wij 
bedoelen met deze woorden staat hieronder: 

U De persoon die een inboedelverzekering en Peerbydekking bij InShared heeft afgesloten. 
Spullen Dit zijn de spullen die u via Peerby gratis uitleent aan een ander persoon. De spullen kunnen 

worden verplaatst ( het zijn roerende zaken) en horen bij uw eigen particuliere huishouden (u bent 
de enige eigenaar). 

 
1.2 Vanaf wanneer bent u verzekerd? 
Op het polisblad dat u via de mail heeft ontvangen staat de ingangsdatum van uw Peerbydekking. Vanaf deze 
datum bent u met de Peerbydekking 12 maanden lang verzekerd. U vindt dit polisblad ook terug in uw digitale 
Verzekeringsmap. U voert zelf het beheer over deze Verzekeringsmap. 
 
1.3 Wat is de looptijd van uw Peerbydekking? 
Uw Peerbydekking heeft een looptijd van 12 maanden vanaf de ingangsdatum van uw inboedelverzekering bij 
InShared. De Peerby dekking stopt automatisch: 

• Wanneer u de inboedelverzekering van InShared binnen 12 maanden beëindigt.  
• Nadat er 12 maanden voorbij zijn. Daarna bent u niet meer verzekerd met de Peerbydekking. Uw 

Inboedelverzekering van InShared loopt wel gewoon door. 
  
1.4 Wat is verzekerd? 
Spullen die u aan iemand anders via Peerby heeft uitgeleend. Zodra u deze spullen die van u zijn gratis heeft 
uitgeleend, zijn deze spullen verzekerd. Maar alleen in de situaties hierna: 

• Wanneer u spullen onbeschadigd uitleent en geleende spullen beschadigd terugkrijgt, en door deze 
schade niet meer kunt gebruiken waarvoor ze bedoelt zijn. 

• Bij diefstal of verduistering van uw spullen. Dus ook wanneer u uitgeleende spullen niet terug krijgt en u 
meerdere pogingen heeft gedaan om deze terug te krijgen. Maar bij diefstal alleen als uw spullen niet 
ergens buitenshuis onbeheerd zijn achtergelaten. 



 

 
1.5 Wat is de maximale vergoeding per Peerbydekking? 
Wij vergoeden: 
• maximaal 200,- euro per schade. 
• maximaal 2 schades per Peerbydekking gedurende de looptijd van uw Peerbydekking. 
 
1.6 Wat is niet verzekerd? 
Niet alles is verzekerd. De beperkingen genoemd in de algemene voorwaarden schadeverzekeringen van 
InShared en de bijzonder voorwaarden Woonverzekering gelden ook bij de Peerbydekking.  
Verder bent u niet verzekerd voor schade aan de volgende spullen: 

• Kleding, brillen, sieraden en horloges. 
• Foto-, video- en filmapparatuur. 
• Losse audioapparatuur, mobiele telefoons en smartphones.  
• Computers, laptops, tablets en gameapparatuur. 
• Reisbagage. 
• Voertuigen. Hiermee bedoelen wij ook (bak)fietsen, motorrijtuigen, caravans, vouwwagens, 

aanhangwagens, brommers en scooters. 
• Vaartuigen. Hiermee bedoelen wij ook boten en kano’s. 
• Luchtvaartuigen. Hiermee bedoelen wij ook parachutes en drones. 

En niet verzekerd voor schade in de situaties hierna: 
• Door slijtage van spullen. 
• Door gewone gebruiksschade. Bijvoorbeeld krassen, deuken, vlekken of barsten en het object nog 

gebruikt kan worden waarvoor het bedoelt is. 
• Doordat  de persoon aan wie u via Peerby heeft uitgeleend, uw spullen weer aan anderen heeft 

doorgegeven of uitgeleend. 
• Schade ontstaan buiten Nederland. (Uw spullen zijn alleen in Nederland verzekerd) 

  
1.7 Wat verwachten wij van u? 
Wij verzekeren op basis van vertrouwen. Wij gaan er daarom vanuit dat u eerlijk bent in de informatie die u aan 
ons geeft. 
 
1.8 Aan welke afspraken moet u zich houden bij schade? 
Heeft u schade? Dan meldt u een schade zo snel mogelijk via peerby@inshared.nl. Maar uiterlijk één week 
nadat de uitleenperiode is verstreken. 
 
1.9 Hoe vergoeden wij uw schade? 
Wij bepalen samen met u hoe groot de schade is. Wilt u de schade zelf herstellen? Dan krijgt u een vergoeding 
in geld. Als reparatie van de schade mogelijk is, kunnen wij uw spullen door een herstelbedrijf laten repareren 
dat wij geselecteerd hebben. 
  



 

1.10 Privacy: Aan wie geeft u uw gegevens? 
U geeft uw gegevens aan : 

• Peerby B.V. 
• De Achmea Groep. 

 De Achmea groep gebruikt uw gegevens en InShared is onderdeel van de Achmea Groep. Achmea B.V. is 
verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Door de Peerbydekking te sluiten, geeft u uw 
toestemming. 
 
1.11 Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? 

• Om u aanbiedingen te doen. U kunt zich afmelden op www.inshared.nl. 
• Om uw verzekering te regelen. 
• Om ons en andere banken of verzekeraars te beschermen tegen fraude. 
• Om statistieken te kunnen maken. 
• Om ons aan de wet te houden. 

 
1.12 Wat mogen wij nog meer met uw gegevens? 

• Doorgeven aan CIS (Stichting Centraal Informatiesysteem). 
• Wij mogen bij CIS ook kijken welke gegevens van u bekend zijn. 
• Alle verzekeraars in Nederland kunnen deze gegevens zien. 

 
1.13 Welke privacyregels gebruiken wij? 

• De regels uit ons privacystatement: www.inshared.nl. 
• De regels uit de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen: 
• www.verzekeraars.nl. 
• De regels uit de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens). 


