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Inhoud

Hieronder vindt u de Voorwaarden Brommerverzekering van InShared. Deze 
voorwaarden horen bij de brommer in uw digitale Verzekeringsmap. Wij hebben 
ook Algemene voorwaarden. Die horen bij alle verzekeringen die u bij ons heeft. 
De Algemene voorwaarden en de Voorwaarden Brommerverzekering horen bij 
elkaar. Deze voorwaarden samen horen weer bij de informatie die u ons gegeven 
heeft. Op basis van deze informatie en de voorwaarden hebben wij afspraken met 
u gemaakt.

Let op!
  Het is belangrijk dat u weet welke afspraken dit zijn. Lees de 

voorwaarden bij uw verzekeringen daarom goed!
  Kloppen uw gegevens niet meer? Dan kloppen de afspraken 

misschien ook niet meer. Pas uw gegevens daarom zo snel 
mogelijk aan in uw digitale Verzekeringsmap!

Deze voorwaarden Brommerverzekering bestaan uit 
de onderdelen
1. Algemeen.
2.  Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid brommerverzekering (verzekering 

voor schade aan anderen).
3.  Voorwaarden Allrisk brommerverzekering (verzekering voor schade  

aan uw brommer). 
4. Hoe behandelen we schade.

Voorwaarden Brommerverzekering van InShared
U heeft een Brommerverzekering bij InShared. Die heeft u afgesloten op www.inshared.nl. U heeft daarbij 1 of meer  
onderdelen gekozen die hieronder staan. Dit staat ook op de polis in uw digitale Verzekeringsmap.
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Inhoud 1. Algemeen
1.1 Waar bent u verzekerd?
Uw brommer is verzekerd in de landen die op uw verzekeringsbewijs staan. Dit 
verzekeringsbewijs (‘groene kaart’) vindt u in uw digitale Verzekeringsmap en kunt 
u zelf printen. U bent ook verzekerd als uw brommer wordt vervoerd tussen landen 
die op uw verzekeringsbewijs staan.

Uw Brommerverzekering is geldig in
  Nederland: het in Europa gelegen grondgebied van het Koninkrijk der 

Nederlanden. 
  Europa. 
  Alle landen die grenzen aan de Middellandse Zee.
  Alle landen die op uw verzekeringsbewijs (‘groene kaart’) staan aangegeven.

Uw Brommerverzekering is niet geldig in 
  Landen die op het verzekeringsbewijs (‘groene kaart’) zijn doorgestreept.

1.2 Welke brommer is verzekerd?
InShared is een internetverzekeraar. U heeft uw brommer zelf online verzekerd via 
www.inshared.nl. Op uw polis staat welke brommer u precies verzekert en welke 
onderdelen u voor deze brommer heeft gekozen. In uw digitale Verzekeringsmap 
vindt u deze onderdelen terug. Controleer regelmatig of de samenstelling van uw 
verzekering nog aansluit bij uw situatie. 

Let op!
Heeft u wijzigingen aangebracht in de constructie of het frame of 
de motor van uw brommer? Dan voldoet de brommer niet meer 
aan de standaard uitvoering die u verzekerd heeft. Uw brommer-
verzekering geldt dan niet meer en uw brommer is niet langer 
verzekerd!

Wij verzekeren uw brommer alleen als deze 2 of 3 wielen heeft. En voldoet aan de 
wettelijke eisen, zoals de maximale snelheid en het maximale vermogen voor het 
type brommer dat u oorspronkelijk opgegeven en verzekerd heeft. 

1.3 Wat mag u van ons verwachten?
InShared verzekert uw brommer tegen schade of verlies. U kunt ervan op aan dat 
wij u goed helpen en verzekerde schade vergoeden. Staat uw schadesituatie niet 
genoemd? Dan zoeken wij in de geest van deze voorwaarden samen naar een 
oplossing.

Wij vergoeden uw schade in natura. En als dit niet kan in geld. Wij doen dit door
  Erop te vertrouwen dat u de juiste omvang van de schade opgeeft.
  Snel met u te besluiten hoe de schade wordt hersteld.
  Te kiezen voor degelijk herstel- en reparatie van uw brommer.
  Schades op te lossen door reparatie of vervanging. 
  Is vervanging of reparatie niet mogelijk? Dan vergoeden we in geld.
  Inspecties uit te (laten) voeren. Steekproefsgewijs, als het lastig is om de kosten 

van herstel of vervanging vast te stellen. Of als wij twijfels hebben over de aard 
en/of toedracht van de schade.

1.4 Wat verwachten wij van u?
Wij verzekeren op basis van vertrouwen. Wij gaan er daarom van uit dat u

  Bewust en voorzichtig omgaat met uw brommer.
  Eerlijk bent in de informatie die u aan ons geeft.
  Uw premie op tijd betaalt.
  Wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeeft via www.inshared.nl.

 
1.5 Welke regels gelden voor betalen van premie?
Hieronder leest u hoe we de premie voor uw Brommerverzekering berekenen. 
En welke regels er zijn voor premie betalen. Er zijn nog meer afspraken over 
premie betalen. Die vindt u in de Algemene voorwaarden.
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Inhoud 1.5.1 Hoe bepalen wij uw brommerpremie?
  Hoeveel premie u betaalt, hangt onder meer af van

 -   Het bedrag waarvoor u bent verzekerd.
 -  Het soort voertuig, bijvoorbeeld snorfiets, bromfiets, scooter.
 -  Uw postcode.
 -   De leeftijd van de regelmatig bestuurder.

U geeft deze gegevens aan ons. Daarmee berekenen we hoeveel premie u iedere 
maand betaalt. Verandert er iets in uw gegevens? Dan moet u dit meteen aan ons 
doorgeven. U moet dit zelf veranderen in uw digitale Verzekeringsmap. Wij mogen 
de premie en voorwaarden dan opnieuw beoordelen. En berichten u dan zo snel 
mogelijk over voortzetting van de verzekering. Geeft u de wijzigingen niet door? 
Of geeft u onjuiste informatie door? Dan kan dit gevolgen hebben voor de  
verzekering en de vergoeding van schade.

Let op!
Betaalt u de premie regelmatig te laat? Of maar voor een deel? 
Of helemaal niet? Dan is uw brommer niet meer verzekerd op de 
15e dag nadat u per e-mail een aanmaning hebt gehad. De verze-
kering zelf stopt dan 2 maanden na die aanmaning. Leest u verder 
hiervoor de Algemene voorwaarden.

1.5.2  Hoeveel korting krijgt u op de premie als u de verzekering 
afsluit, of hoeveel extra premie moet u betalen?

Als u de verzekering afsluit of verandert, bepalen wij hoeveel korting u krijgt of 
hoeveel extra premie u moet betalen. We delen u dan in op een bepaalde 
bonus-malustrede. In de bonusmalustabel hieronder staat welk percentage korting 
of welk percentage extra premie er bij iedere trede hoort. De bonus-malusregeling 
geldt alleen voor de onderdelen WA en Allrisk. 

Op welke trede wij u indelen, hangt af van het opgebouwde aantal schadevrije 
jaren (bij ons of bij een andere verzekeraar). Had u een jaar lang vanaf de 
ingangsdatum geen schade? Dan heeft u het eerste verzekeringsjaar schadevrij 
gereden. Wij delen u dan vanaf het tweede verzekeringsjaar automatisch een 
trede hoger in en u krijgt meer korting op de premie. Na elk volgend verzekerings-
jaar dat u geen schade heeft, stijgt u weer automatisch op de bonus/malusschaal. 
U krijgt dan dus nog meer korting. 

Had u op een bepaald moment in het jaar wel schade? Dan zakt u vanaf het 
volgende verzekeringsjaar op de bonus-malusschaal. U gaat dan juist meer premie 
betalen. Als u vervolgens dat verzekeringsjaar geen schade heeft, gaat u daarna 
weer een trede omhoog. Sommige aangemelde schades blijven zonder gevolgen 
voor uw premie en opgebouwde bonus-maluskorting. Welke schades dat zijn leest 
u hierna onder 1.5.3.

Verander zelf uw gegevens in uw Online Verzekeringsmap.
22
10
11

43
+
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Inhoud Bonus-malus tabel
In de bonus-malustabel die hieronder staat, staat hoe de premie verandert na een 
schadevrij jaar of na een jaar waarin er schade was. Heeft u trede 16 bereikt in de 
bonus-malustabel? En heeft u nog een schadevrij jaar? Dan blijft u het volgende 
verzekeringsjaar op trede 16. De korting blijft dan hetzelfde.

Bonus-malustrede in het nieuwe verzekeringsjaar als in het 
afgelopen verzekeringsjaar:

Bonus-
malus 
trede

Kortings-
percentage

Geen 
schade is 
gemeld

1
schade is 
gemeld

2
schades
gemeld

3
schades
gemeld

16 75,0% 16 11 6 1
15 75,0% 16 10 5 1
14 75,0% 15 9 4 1
13 75,0% 14 8 3 1
12 75,0% 13 7 2 1
11 75,0% 12 6 1 1
10 70,0% 11 5 1 1
9 65,0% 10 4 1 1
8 60,0% 9 3 1 1
7 55,0% 8 2 1 1
6 50,0% 7 1 1 1
5 37,5% 6 1 1 1
4 25,0% 5 1 1 1
3 12,5% 4 1 1 1
2 0,0% 3 1 1 1
1 -12,5% 2 1 1 1

Let op!
  U kunt een vergoede schade binnen de eerste 12 maanden 

alsnog zelf betalen zodat u uw recht op de Jaarbeloning en 
bonus-maluskorting behoudt. 

   Sommige schades hebben geen invloed op uw bonus- 
maluskorting. Welke dat zijn leest u hierna.

1.5.3 Schades zonder gevolgen voor uw bonus-maluskorting 
Een aangemelde schade heeft geen invloed op uw bonus-maluskorting:

1.  Als met uw brommer gewonde personen zijn vervoerd, en er hierdoor schade is 
aan uw brommer. 

2.  Als wij hebben betaald voor een aanrijding met een fietser of voetganger. 
Maar alleen als de bestuurder van uw brommer kan aantonen er niets aan te 
kunnen doen.

3.  Als wij een bedrag hebben betaald voor een van deze schades aan de 
brommer:

  Schade door brand, ontploffing, kortsluiting of blikseminslag.
   Schade doordat de brommer omwaait door storm. Met storm wordt bedoeld 

minstens windkracht 7 (een windsnelheid van minstens 14 meter per 
seconde).

   Schade doordat er iets op de brommer of tegen de brommer valt door storm, 
bijvoorbeeld een boom.

   Schade door hagel, een aardbeving, een uitbarsting van een vulkaan of 
geiser, lawines, stenen die van een berg vallen, een aardverschuiving, een 
overstroming of een vloedgolf.

   Schade doordat de brommer botst met vogels of loslopende dieren. Maar 
alleen als de schade aan de brommer rechtstreeks door de botsing met het 
dier komt.

   Schade doordat er een luchtvaartuig op de brommer valt. Of als delen 
daarvan op de brommer vallen, of als er iets uit het luchtvaartuig op de 
brommer valt. 

   Als er in de brommer ingebroken is of iemand gaat ermee joyriden. Alleen als 
de brommer met ART categorie 3 slot is afgesloten.

   De brommer is gestolen. Of de brommer is verduisterd. Of de brommer is in 
die tijd beschadigd. Alleen als de brommer met ART categorie 3 slot is 
afgesloten.

4.  Wij de schade hebben betaald en het hele bedrag terugbetaald is door 
iemand anders. 

5.  Wij het bedrag moet betalen alleen omdat dit is afgesproken met een andere 
verzekeraar. Of als wij het bedrag niet terug kunnen krijgen alleen omdat dit is 
afgesproken met een andere verzekeraar. 

We gaan verder op
de volgende pagina
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Inhoud
6.  Als wij door de verzekering meer moet betalen dan de werkelijke schade. En 

iemand anders alleen maar de werkelijke schade aan ons terugbetaalt.
7.  Als wij de schade hebben betaald maar wij deze schade volgens de wet niet 

helemaal terug kunnen krijgen.
8.   Als wij het totale bedrag van de schade dat wij hebben betaald van u hebben 

teruggekregen.

1.6 Jaarbeloning
Had u in het jaar waarin u klant wordt geen schade? Dan verzamelt u belonings-
punten. En heeft u vanaf het 2e kalenderjaar mogelijk recht op uitkering van de 
Jaarbeloning. Hoe dit werkt leest u op www.inshared.nl onder Jaarbeloning en in 
het Jaarbeloningsreglement.

1.7 Geen verlies Beloningspunten
U verliest in ieder geval geen beloningspunten

  Als de schade uw schuld niet is en de ander de schade helemaal vergoed.
  Als de schade te maken heeft met hulpverlening aan u of anderen.
  Als wij de schade van een voetganger of fietser volgens de wet moeten 

vergoeden. Maar u niet schuldig bent aan het ongeluk.
  Als wij denken dat het niet nodig is om de schade van een ander te vergoeden.
  Als u uw schade en eventuele andere kosten aan ons vergoedt. Doet u dit dan 

wel binnen 3 maanden na melding van uw schade. 

1.8 Contact bij schade?
Uitgangspunt is dat u de schade meldt via www.inshared.nl. Als u op de knop 
'Schademelden' klikt moet u inloggen en daarna drukt u nog een keer op 
‘Schademelden’ en komt u in ons online schademeldproces. Wij stellen vragen en 
u vult ze in. U volgt alle aanwijzingen en wij helpen u zo snel mogelijk verder. Is de 
schade veroorzaakt door diefstal, joyriding of vandalisme, of is de dader na de 
aanrijding doorgereden? Doet u dan direct aangifte bij de politie. Is bij het 
ongeval iemand anders betrokken? Vul dan ter plaatse een Europees schade-
formulier in. 

Met scannen en uploaden via uw Verzekeringsmap op www.inshared.nl 
ontvangen wij dit schadeformulier graag. Ook andere formulieren, foto’s en 
ander bewijsmateriaal kunt makkelijk uploaden. 

Per post of e-mail kan ook. U ontvangt dan een reactie nadat wij uw informatie 
hebben ontvangen. 
Ons postadres voor schade is
InShared, afdeling schade
Postbus 51090
3007 GB Rotterdam

Ons e-mailadres voor schade is schadeteam@inshared.nl.

Onze deskundigen stellen altijd uw schade vast als uw schade groter is dan € 100. 
Neemt u daarom altijd contact op met ons op voor u tot reparatie overgaat. Hoe de 
vaststelling en vergoeding verder gaat leest u hieronder in artikel 4. 

1.9 Spoed?
Is er sprake van spoed? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. U kunt ons 
24 uur per dag ook telefonisch bereiken vanuit binnen- en buitenland via onze 
alarmdienst van Eurocross, telefoonnummer (+31)71-3641762.

1.10 Is uw brommer verdwenen?
Is uw brommer verdwenen? Dan moet u ons dit meteen laten weten. 
We geven uw brommer dan als vermist op bij de Stichting Verzekeringsbureau 
Voertuigcriminaliteit (VbV). Daarmee kan uw brommer sneller worden terug-
gevonden. U mag ook zelf aan het VbV doorgeven dat uw brommer is verdwenen. 
U kunt dit melden via de website www.stichtingvbv.nl/bromfiets.

Meld schade via www.inshared.nl
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Inhoud 2.  Voorwaarden Wettelijke 
Aansprakelijkheid 
brommerverzekering

2.1 Waarvoor bent u verzekerd?
Een brommerverzekering voor aansprakelijkheid is altijd wettelijk verplicht. Loopt 
er een verzekering voor uw brommer volgens uw digitale Verzekeringsmap? Dan 
bent u voor wettelijke aansprakelijkheid bij ons verzekerd. Dat betekent dat wij 
betalen als u verantwoordelijk bent voor schade aan anderen. 

Hierna leest u wat we daarmee bedoelen. In de Wet Aansprakelijkheids-
verzekering Motorrijtuigen staat wat wij minstens moeten verzekeren. We betalen 
bij iedere situatie die in die wet staat. Ook als in deze voorwaarden iets anders 
staat. Maar soms mogen we het bedrag achteraf wel van u terugeisen. Wanneer 
we dit mogen doen, staat hierna in 4.11.

2.2 Voor wie geldt deze verzekering?
De verzekering geldt voor alle mensen hieronder. We spreken deze mensen in de 
rest van deze voorwaarden aan met ‘u’.

  Degene die deze verzekering afsluit.
  Degene die de brommer voor zichzelf gebruikt (eigenaar of bezitter).
  Degene die de brommer bij zich heeft maar die niet voor zichzelf gebruikt 

(houder). Bijvoorbeeld een garagemonteur.
  De bestuurder van de brommer.
  De mensen die op de brommer meerijden.

En ook
  De werkgever van al deze personen. Maar alleen als hij volgens de wet  

aansprakelijk is voor de schade die zij veroorzaken.

2.3 Wat als iemand anders met uw brommer rijdt?
Rijdt iemand anders met uw toestemming op uw brommer? Dan is deze persoon 
ook verzekerd. Voor die persoon gelden dan precies dezelfde dekkingen als 
voor uzelf. 

2.4 Kosten voor een rechtszaak
Soms betalen we nog meer dan schade aan anderen of hun spullen. Denk aan 
kosten van rechtszaken en rechtsbijstand om u te verdedigen. Maar alleen als we 
hiervoor de opdracht hebben gegeven. Of als we u hiervoor toestemming hebben 
gegeven.

2.5 Wat betalen we nog meer?
Veroorzaakt uw brommer schade in het buitenland? En neemt de buitenlandse 
overheid uw brommer, brommercertificaat of rijbewijs in beslag? Of wordt u vastge-
houden? Dan moet u soms een bedrag betalen om vrij te komen of om uw brommer 
of rijbewijs terug te krijgen. Wij betalen dat bedrag tot €50.000. Zodra de buiten-
landse overheid dit bedrag terugbetaalt, moet u ervoor zorgen dat wij dit geld 
krijgen.

U leest hierna waar u met dit onderdeel verder recht op heeft.

Verzekering voor schade aan anderen

Verzekerd bij InShared

Veroorzaakt uw brommer schade bij anderen? En bent u daarvoor 
verantwoordelijk? Dan verzekert InShared 

  Schade die uw brommer veroorzaakt aan andere mensen of hun spullen.
  Schade die een aanhanger aan uw brommer veroorzaakt aan deze mensen 

of hun spullen. De aanhanger moet nog wel in een verkeerssituatie zijn als hij 
schade veroorzaakt. Aanhangers zijn bijvoorbeeld bagagewagens of iets 
vergelijkbaars.

  Schade bij anderen door een brommer die u sleept.
  Schade die uw brommer veroorzaakt aan een ander voertuig van uzelf. 

Maar alleen als dit andere voertuig geen bedrijfsvoertuig is. En deze schade 
niet ergens anders is verzekerd.

  Schade aan andere mensen of hun spullen door lading die van uw brommer 
valt. 
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Inhoud Verzekering voor schade aan anderen

Nooit verzekerd

InShared vergoedt onder deze Aansprakelijkheidsverzekering nooit
  Schade aan uw eigen brommer of aanhanger.
  Schade aan een brommer die door uw brommer werd gesleept. 
  Schade aan de bestuurder van uw brommer of zijn spullen.
  Schade door mensen die niet met uw brommer mogen rijden of meerijden.
  Schade aan lading of bagage die met de brommer vervoerd werd.
  Schade tijdens laden en lossen.

Eigen risico

U moet € 250 zelf betalen van een schade aan een ander als
  De bestuurder van de brommer jonger is dan u heeft opgegeven.
  Hij daardoor in een andere leeftijdsschaal valt.

Maximumbedragen per schadegeval

InShared vergoedt
  Bij schade aan alleen zaken maximaal € 2.500.000.
  Bij schade aan personen maximaal € 6.070.000.
  InShared vergoedt extra de rente die zij volgens de wet aan anderen moet 

betalen.

Let op!
Is wettelijk een hoger maximumbedrag verplicht? Bijvoorbeeld in het 
buitenland? Dan vergoeden we dit hogere bedrag.

Let op!
Voor alle onderdelen die u kiest gelden ook de uitzonderingen van 
artikel 4.10: “Wat verzekert InShared niet”.
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Inhoud 3.  Voorwaarden Allrisk 
brommerverzekering 
(naar keuze)

Voor dit onderdeel wordt de WA brommerverzekering aangevuld met de Allrisk 
brommerverzekering. 

3.1 Waarvoor bent u verzekerd?
U bent verzekerd voor de volledige schade aan uw brommer. Met alles wat erop 
en eraan zit als u het standaardmodel koopt. Dus ook de afleveringskosten en de 
verwijderingsbijdrage. Extra’s of vaste onderdelen zijn ook verzekerd tot 
maximaal € 300. Extra’s zijn spullen die niet bij het standaardmodel horen en later 
zijn aangebracht. 

U leest hieronder waar u met dit onderdeel verder recht op heeft.

Verzekering voor schade aan uw brommer

Verzekerd bij InShared

Is de schade aan uw brommer ontstaan door 1 van de oorzaken hieronder? 
Dan verzekert InShared de schade. Ook als uw brommer total loss is. 

  Schade door brand of ontploffing.
  Schade door bliksem of kortsluiting.
  Schade door overstroming. Daarmee bedoelen we het doorbreken of 

overlopen van dijken, sluizen, kaden en andere waterkeringen.
  Schade door hagel, storm of sneeuwlawines.
  Schade door botsing met dieren.
  Schade terwijl uw brommer geparkeerd stond.
  Andere ongevalsschade aan uw brommer.
  Schade door vermissing, joyriding, diefstal of een poging tot diefstal van uw 

brommer. 

Verzekering voor schade aan uw brommer

Aanvullende voorwaarde

Wilt u een schadevergoeding na diefstal of vermissing van uw brommer? Dan 
gelden de volgende voorwaarden:

  Bij stalling buitenshuis dient de brommer met een ART-Categorie 3 of hoger 
goedgekeurd ketting- of beugelslot te worden bevestigd aan de vaste 
wereld. Kijk voor dit ART-slot onder www.stichtingart.nl.

  U maakt ons eigenaar en draagt alle originele sleutels van uw brommer en 
het ART-slot aan ons over.

Nooit verzekerd

InShared vergoedt geen schade ontstaan door één van de oorzaken 
hieronder. 

  Verkleuringen, krassen of andere lakschade.
  Slijtage en slecht of verkeerd onderhoud.
  Schade door takelen of slepen.
  Bevriezing.
  Schade uitsluitend ontstaan aan banden.
  Tanken van verkeerde brandstof.
  Fouten of wijzigingen in de constructie, het frame of de motor van de 

brommer. 

Let op!
Is uw brommer opgevoerd of zijn andere technische wijzigingen 
aangebracht? Dan is schade aan uw brommer niet langer verzekerd. 
Ook als er geen sprake is van een ongeval.
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Inhoud Verzekering voor schade aan uw brommer

Eigen risico

Hieronder staat hoeveel u altijd zelf aan de schade bijdraagt.
  Bij elke schademelding €250.

U moet daarnaast € 250 extra betalen van de schade aan uw brommer als
  De bestuurder van de brommer jonger is dan u heeft opgegeven.
  Hij daardoor in een andere leeftijdsschaal valt.

Let op!
Is een ander verantwoordelijk voor uw schade? En verhalen wij de 
schade op die ander? Dan telt de schademelding niet mee voor uw 
eigen risico. 

Maximumbedragen per schadegeval

De volledige schade is verzekerd. Hierop brengen wij uw eigen risico in 
mindering. 

Wij vergoeden u op basis van:
  De nieuwwaarde bij brommers jonger dan 3 jaar. Dit als u de eerste 

eigenaar bent. En de brommer is gekocht bij een erkend dealerbedrijf.
  Een maximum van € 300 voor aangebrachte extra’s.
  De reparatiekosten of dagwaarde in alle andere gevallen. We betalen 

maximaal het verschil in waarde van uw brommer direct voor en na de 
schade. 

  Gaat u niet over tot reparatie? Dan betalen wij maximaal 75% van de kosten 
exclusief BTW. Van het bedrag trekken wij het eigen risico nog af.

Let op!
  Is uw brommer gestolen of vermist? Dan nemen wij 30 dagen 

de tijd om de brommer te (laten) opsporen. 
  Voor vervangend vervoer vergoeden wij eenmalig € 40.
  Voor schade aan uw bromfietshelm vergoeden wij 

maximaal € 100. 
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Inhoud 4.  Hoe behandelen we schade?
4.1 Hoe wordt de schade vastgesteld?

  U moet ons de schade laten vaststellen voordat u uw brommer laat repareren. 
Wij kunnen daarvoor een deskundige aanwijzen. Als de schade minder is dan 
€ 100, mag u uw brommer meteen laten repareren, dus zonder dat wij de 
schade hebben vastgesteld. U moet ons dan wel vooraf laten weten dat u de 
schade laat repareren. Ook moet u achteraf een rekening bij ons inleveren.

Let op!
Wij zijn niet zonder meer verplicht om de schade te betalen. 
Ook niet als wij de schade hebben vastgesteld en toestemming 
hebben gegeven voor een reparatie. 

  U en wij hebben de mogelijkheid om een deskundige in te schakelen voor het 
vaststellen van de schade. Als u na het oordeel van onze deskundige gebruik wilt 
maken van een eigen deskundige moet u ons dat laten weten. De kosten van 
inschakeling van een eigen deskundige (een contra-expert) worden altijd 
vergoed tot de kosten van inschakeling van een eigen expert. Als de kosten van 
contra-expertise redelijk zijn, vergoeden wij deze tot een bedrag van € 250 
zonder dat overleg vooraf nodig is. Indien de kosten van een contra-expert meer 
bedragen dan de kosten van de eigen expert, zal het meerdere worden getoetst 
aan de redelijkheid. Zoals bijvoorbeeld de kosten die onze expert in rekening 
brengt. Waarbij we dan ook rekening houden met ons eventuele inkoopvoor-
deel. Extra kosten die niet redelijk zijn, blijven voor uw rekening. Als wij (u, uw 
deskundige, InShared of onze deskundigen) het niet eens kunnen worden, 
benoemen de deskundigen samen een derde deskundige. Die stelt de omvang 
van de schade voor u en voor ons bindend vast.

  Alle deskundigen moeten zich houden aan de Gedragscode 
Expertiseorganisaties. En als registerexpert ingeschreven zijn bij het NIVRE. Of 
bij een vergelijkbare brancheorganisatie op het gebied van schadevaststelling. 
Die organisatie moet op grond van reglementen eisen stellen aan haar register-
experts op het gebied van opleiding en klacht- en tuchtrecht.

4.2 Hoe behandelen we schade?
Meldt u een schade bij ons aan? Dan machtigt u ons automatisch om de zaak 
namens u te (laten) behandelen. Wij mogen zelf bepalen hoe wij de schade 
regelen met de persoon die schade heeft.

4.3 Hoe betalen we schade?
Wij mogen schade rechtstreeks betalen aan de persoon die schade heeft. We 
mogen ook afspraken maken met de persoon die schade heeft over het bedrag dat 
we betalen. Dat mag ook als wij denken dat u niet verantwoordelijk bent voor de 
schade aan de ander. Betalen we de schade in delen? Dan kan het totaalbedrag 
nooit hoger zijn dan het bedrag dat u verzekerd heeft. 

4.4 Welk bedrag vergoeden wij?
  We betalen maximaal het bedrag dat u verzekerd heeft. Dit berekenen wij op 

basis van de catalogusprijs van uw brommer. Dit is de prijs uit de prijslijst van de 
fabrikant of dealer. Dit op het moment dat de brommer voor het eerst werd 
verkocht.

  Is uw brommer beschadigd? Dan betalen we de reparatiekosten. We betalen 
maximaal het verschil in waarde van uw brommer direct voor en na de schade. 
Als de kosten hoger zijn, is uw brommer total loss. Over de resten van uw 
brommer vergoeden wij u de btw als u die niet vergoed krijgt van degene die het 
wrak koopt. Als u de schade niet laat repareren betalen we maximaal 75% van 
de reparatiekosten exclusief BTW. Daar trekken we het bedrag dat u zelf moet 
betalen van af.

  Wordt uw brommer gestolen of heeft iemand uw brommer geleend en niet terug-
gegeven? Dan betalen we de dagwaarde van uw brommer vlak voordat u uw 
brommer kwijtraakte. De dagwaarde is het bedrag dat het zou hebben gekost 
om direct voor de schade dezelfde brommer te kopen. Met dezelfde leeftijd en 
in dezelfde staat van onderhoud.

Wordt uw 

brommer gestolen?
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Inhoud 4.5 Hoe bepalen wij de waarde van uw brommer?
Is uw brommer jonger dan 3 jaar (36 maanden)? En heeft u de brommer zelf nieuw 
gekocht als eerste eigenaar? Dan is de waarde van uw brommer direct voor de 
schade de nieuwwaarde. Maar hier trekken we dit bedrag van af: 1% van de 
nieuwwaarde vanaf de 1e maand. 
Is uw brommer ouder dan 3 jaar (36 maanden)? Dan trekken we vanaf de 37e 
maand 1,5% af van de nieuwwaarde voor iedere maand dat uw brommer ouder is. 
Is het voor u gunstiger om te schade te bepalen op basis van de dagwaarde? Dan 
houden we die waarde aan. 

De nieuwwaarde is de prijs die u zou moeten betalen als u precies dezelfde 
brommer opnieuw zou kopen. Wij bepalen wat de nieuwwaarde is op de dag van 
de schade. Het gaat om de prijs die de fabrikant vraagt. Indien uw brommer niet 
meer wordt geleverd gaan wij uit van 110% van de laatst bekende catalogus prijs. 

4.6 Wat krijgt u nog meer van ons terug?
Heeft u gekozen voor het onderdeel Allrisk? Dan betalen we soms meer. Dat doen 
we in de volgende gevallen: 

  Als u schade heeft aan accessoires of als ze verloren gaan. We betalen voor alle 
accessoires samen maximaal € 300 per schade. We betalen ook de kosten aan 
uw helm. Als de schade komt door een van de situaties die in artikel 3 staan hoeft 
u daarvoor geen eigen risico te betalen.

4.7 Hoe behandelen we schade?
  We betalen de kosten van het bewaken en vervoeren van uw brommer naar de 

garage die het dichtst in de buurt is.
  Als u uw brommer in het buitenland moet achterlaten betalen we de hieraan 

verbonden kosten of de kosten van invoer.
  We betalen de kosten die worden gemaakt om schade te voorkomen of te 

beperken tot maximaal het bedrag dat u voor de brommer verzekerd heeft.

4.8 Hoeveel moet u zelf betalen?
  Als u schade heeft, of uw brommer wordt gestolen moet u altijd € 250 van het 

schadebedrag zelf betalen. 
  Is de bestuurder van de brommer jonger dan u heeft opgegeven? En valt hij 

daardoor in een andere leeftijdsschaal? Dan moet u € 250 extra zelf betalen 
van de schade aan uw brommer. Dit geldt ook bij schade aan een ander.

4.9 Als uw brommer total loss is
Is uw brommer total loss? Dan hebben wij het recht om het wrak aan een bedrijf te 
geven dat wij kiezen. U krijgt pas geld van ons terug als u alle delen van het kente-
kenbewijs bij ons heeft ingeleverd. Uw brommer is total loss wanneer er technisch 
niet meer veilig mee gereden kan worden. En reparatie onmogelijk is of 
onverantwoord.

4.10 Als uw brommer gestolen is of vermist 
Is uw brommer gestolen of heeft iemand uw brommer geleend en niet teruggege-
ven? Dan betalen we alleen als u voldoet aan deze voorwaarden:

  Uw brommer wordt niet binnen 30 dagen na de aangifte teruggevonden. 
  U geeft ons alle originele sleutels van uw brommer en van het ART-slot.
  U heeft de eigendomspapieren, zoals deel III van het kentekenbewijs of het 

overschrijvingsbewijs ingeleverd. 
  U maakt ons eigenaar van uw brommer.

Wordt uw brommer na 30 dagen teruggevonden?
Dan moeten wij u weer eigenaar van uw brommer maken, als u dat wilt. Het 
bedrag dat u van ons kreeg moet u dan terugbetalen. We betalen natuurlijk wel 
voor de schade die uw brommer heeft.

Wordt uw brommer binnen 30 dagen teruggevonden?
Dan vergoeden we de schade aan uw brommer zoals staat in artikel 4.4.1.1 
hierboven.
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Inhoud 4.11 Wat verzekert InShared niet? 
Niet verzekerd is schade ontstaan:

  Tijdens wedstrijden waarbij de brommer is gebruikt. 
  Tijdens verhuur, leasing of ander zakelijk gebruik van de brommer. Denk aan 

gebruik als taxi of voor bezorg- of koeriersdiensten. 
  Terwijl de bestuurder niet rijbevoegd is. Voorbeelden: geen geldig rijbewijs, 

ontzegging rijbewijs, onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Ook is er 
geen dekking als de bestuurder weigert mee te werken aan een adem- of 
urinetest of bloedproef. 

  Aan illegale accessoires zoals radarverklikkers. 
  Aan losse navigatie-, communicatie- en videoapparatuur (inclusief diefstal en 

verlies). 
  Terwijl het kenteken niet op uw naam of die van een van de gezinsleden staat.
  Doordat u opzettelijk of door roekeloosheid schade heeft veroorzaakt, of dit met 

uw toestemming is gebeurd. 
  Doordat de brommer niet op slot stond of de sleutels in het contact zaten. 
  Doordat u de brommer (tijdelijk) niet kunt gebruiken.
  Doordat de brommer ondanks reparatie na een schade in waarde is gedaald.
  Doordat u ander indirect nadeel heeft als gevolg van de (ongevals)schade.
  Door inbeslagname van de brommer.
  Als u een contract heeft gesloten met een ander. En u houdt zich niet aan de 

afspraken met die ander. 
  Als gevolg van bijzondere afspraken, zoals garantie-, vrijwarings-, of 

boetebedingen.

Ook vergoedt InShared geen schade als deze op basis van een wet of een andere 
verzekering al wordt vergoed, of vergoed zou worden als u niet bij ons verzekerd 
was geweest. 

4.12 Soms moet u de schade aan ons terugbetalen
Soms mogen wij de schade die we moeten vergoeden van u terugeisen. Dit mogen 
wij doen in de volgende situaties:

  Toen u de brommer bestuurde, had u meer alcohol gedronken dan volgens de 
wet mag.

  Toen u de brommer bestuurde, had u geen geldig brommerrijbewijs.
  U heeft de schade met opzet veroorzaakt. Of de schade ontstond doordat u 

gevaarlijk reed.
  De bestuurder gebruikte uw brommer zonder uw toestemming.
  Er is een andere reden waarom de schade niet verzekerd is.

Hebben anderen schade door u? Dan hoeft u toch niets terug te betalen als u 
dacht dat u voor aansprakelijkheid verzekerd was. En u had niet kunnen weten dat 
dit niet zo was, omdat u de verzekering niet zelf hebt afgesloten.

Wat verzekertInShared niet?
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Inhoud
5. Wat bedoelen we met?
Hieronder vindt u de omschrijvingen van begrippen die regelmatig in de 
voorwaarden voorkomen.

  Brommer: het voertuig dat op uw polis staat in uw online polis map. 
  Extra’s: Alles wat niet vanuit de fabriek onderdeel van de brommer is, maar 

later is gemonteerd. En ook het ART-goedgekeurd slot en de bromfietshelm. De 
extra’s zitten niet in de oorspronkelijke cataloguswaarde. Spullen die niet vast 
gemonteerd zijn aan de brommer, zoals losse (brom)fietscomputers, en (brom)
fietstassen behoren niet tot de extra’s. En ook spullen als cd’s, mobiele telefoons, 
geluids-, navigatieapparatuur en andere (hand)computers of digitale middelen.

  Hoofdbestuurder: degene die meestal de brommer bestuurt.
  U: Degene die verzekerd is bij ons. Dat kan degene zijn die de verzekering heeft 

afgesloten, maar ook ieder ander de volgens de voorwaarden verzekerd is.
   Verzekeringsjaar: periode van telkens 12 maanden na de ingangsdatum van 

uw verzekering.
   We/wij: InShared Nederland B.V., gevestigd te Hoevelaken, K.v.K. nummer 

32141068, financiële onderneming van Achmea Schadeverzekeringen N.V.
  Ander/Anderen: Degene met wie u een aanrijding of ongeluk heeft gehad. 
  Verzekeraar: Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, 

K.v.K. nummer 08053410.
  Woonplaats: de woonplaats van de verzekeringnemer, zoals opgegeven aan 

InShared. De woonplaats omvat niet de andere plaatsen die binnen dezelfde 
gemeente vallen.
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