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Hieronder vindt u de voorwaarden bij uw Aansprakelijkheids-
verzekering. Wij hebben ook Algemene voorwaarden. Die horen 
bij alle schadeverzekeringen die u bij ons heeft. En daarom ook 
bij uw Aansprakelijkheidsverzekering.

De Algemene voorwaarden en de voorwaarden bij uw Aansprakelijkheids
verzekering horen bij elkaar. En 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!
1  Het is belangrijk dat u weet welke afspraken dit zijn. 

Lees de voorwaarden bij uw verzekeringen daarom goed!
2  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

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering van InShared
U heeft een Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij InShared. Brengt u ongewild schade toe aan anderen? 
En doet u dat als particulier? Dan verzekeren wij u zich tegen de financiële risico’s van uw aansprakelijkheid. 
Overal ter wereld, waar u ook bent.
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1. Algemeen
1.1 Wat mag u van ons verwachten?

1.2 Wat verwachten wij van u?

1.3 Wat gebeurt er als u de afspraken niet nakomt?

1.4 Wat bedoelen wij met?

1.5 Hoe meldt u een schade?

1.6 Is er sprake van spoed?

2. Uw verzekering?
2.1 Waarvoor bent u verzekerd?

2.2 Eigen risico: hoeveel moet u zelf betalen?

2.3 Waar bent u verzekerd?

2.4 Hoe bepalen wij uw premie?

2.5 Wie is verzekerd?

2.6 Bij wie heeft u de Aansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten?

2.7 Heeft u schade die het gevolg is van terrorisme?

3. Welke aansprakelijkheid is verzekerd?
3.1 Richt uw kind schade aan?

3.2 Richt uw huisdier schade aan?

3.3 Zijn verzekerden onderling aansprakelijk?

3.4 Beschadigt u zaken van anderen waarover u de zorg 
hebt (opzicht)?

3.5 Is er schade door sport of spel?

3.6 Is er schade door een vriendendienst

3.7 Brengt u schade toe als passagier van een 
motorrijtuig, lucht of vaartuig?

3.8 Bent u aansprakelijk voor schade door uw woning 
of aan een andere woning?

3.8.1  Wordt de woning niet meer bewoond? 
Of woont u er nog niet?

3.8.2  Bent u bezitter van een tweede woning, 
recreatiewoning, stacaravan of huisje op 
volkstuincomplex?

3.8.3  Bent u bezitter van een woning die nog in 
aanbouw is en bestemd is om zelf in te 
gaan wonen?

3.8.4 Is er schade aan uw huurwoning?

3.8.5 Is er schade aan een gehuurd vakantieverblijf?

3.9 Is er schade met of door een motorrijtuig?

3.9.1 Joyriding

3.9.2 Motorrijtuigen van huispersoneel

3.9.3 Bijzondere motorvoertuigen

3.10 Is er schade met of door vaartuigen?

3.10.1  Roeiboten, kano’s, zeilplanken en op afstand 
bedienbare modelboten

3.10.2 Joyvaren

3.11 Is er schade met of door luchtvaartuigen?

3.11.1  U bent verzekerd voor de aansprakelijkheid 
voor schade die u veroorzaakt met of door.

3.11.2  Schade veroorzaakt met of door andere 
luchtvaartuigen is niet verzekerd.

3.12 Wat betalen we aan extra vergoedingen?

3.13 Maakt u kosten ter voorkoming van schade?

3.14 Wat betalen we maximaal als borgsom?

4. Waarvoor bent u niet verzekerd?

4.1 Is er schade aan zaken die u onder zich heeft 
(opzicht)?

4.2 Heeft u de schade opzettelijk veroorzaakt?

4.3 Is er schade door seksuele gedragingen?

4.4 Bent u verhuisd naar het buitenland?

4.5 Is er geen premie betaald?

4.6 Is er sprake van fraude?

4.7 Is er sprake van een misdrijf?

4.8 Is er schade met of door wapens?

4.9 Is vergoeding door anderen mogelijk?

4.10 Is er sprake van een atoomkernreactie of 
aardbeving?

4.11 Is er sprake van georganiseerd geweld?

5. Hoe behandelen wij schade?
5.1 Hoe wordt de schade vastgesteld en vergoed?

5.2 Hoeveel moet u zelf betalen?

5.3 Wanneer verhaalt InShared schade?

Inhoudsopgave
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1. Algemeen
1.1 Wat mag u van ons verwachten?
Via InShared verzekeren wij u en uw gezinsleden tegen schade die u aan anderen 
toebrengt. Staat uw situatie niet genoemd? Dan denken wij oplossingsgericht met u 
mee! U mag van ons verwachten dat wij betalen voor schade die verzekerd is. 
En dat wij u zo snel mogelijk helpen.

1.2 Wat verwachten wij van u?
Wij verzekeren op basis van vertrouwen. Wij gaan er daarom van uit dat u:
•  Bewust en voorzichtig handelt in uw persoonlijke situatie. 

En onnodige schade aan bezittingen van anderen voorkomt.
• Eerlijk bent in de informatie die u aan ons geeft.
• Er in redelijkheid alles aan doet om schade aan anderen te voorkomen.
• Zo snel mogelijk laat weten als u strafrechtelijk vervolgd wordt.
• Uw premie op tijd betaalt.
• Wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeeft via www.inshared.nl.

1.3 Wat gebeurt er als u de afspraken niet nakomt?
Houdt u zich niet aan deze verplichtingen en zijn wij daardoor benadeeld? 
Dan kan dit invloed hebben op het bedrag dat wij bij schade betalen. Zo vergoeden 
wij geen schade als u geen medewerking verleent bij de afhandeling en u daardoor 
onze belangen schaadt. Of als u ons opzettelijk verkeerde informatie geeft of juist 
informatie verzwijgt. Niet alleen bij schade maar ook bij het aangaan van de 
verzekering.

1.4 Wat bedoelen wij met ..?
Hieronder vindt u de omschrijvingen van begrippen die regelmatig in de 
voorwaarden voorkomen.
•  Gebeurtenis: onvoorzien voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar 

verband houden en waardoor een schade ontstaat.
•  Huisdieren: Honden, katten, knaagdieren, en vogels die in een woning 

kunnen worden gehouden. Geen huisdieren zijn paarden, koeien, geiten, 
(pluim)vee of andere boerderijdieren.

•  Joyriding of joyvaren: in een motorijtuig rijden of met een vaartuig varen 
zonder toestemming van de eigenaar of houder en zonder de bedoeling het 
motorrijtuig of vaartuig te houden

•  Opzicht: zaken van anderen die aan uw zorg zijn toevertrouwd en waarbij 
de intentie is dit buiten de aanwezigheid van de eigenaar te gebruiken.

•  Schade: Schade aan personen: letsel, aantasting van de gezondheid of 
dood van personen. Inclusief de schade die daar een gevolg van is.

•  Schade aan zaken: beschadiging, vernietiging of verloren gaan van 
roerende of onroerende zaken van anderen dan uzelf of andere verzekerden. 
Inclusief de schade die daar een gevolg van is.

•  Schadegeval: voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband 
houden en waardoor schade ontstaat.

•  Vakantieverblijf: een onderkomen dat u gebruikt als verblijf tijdens vakantie. 
Dus niet terwijl u ermee deelneemt aan het verkeer. Denkt u aan een stacaravan, 
tent, vouwwagen, appartement of (recreatie)woning die worden gebruikt voor 
vakanties. Een mobiel verblijf als kampeerauto, caravan of pleziervaartuig 
beschouwen wij niet als vakantieverblijf.

•  Vriendendienst: werkzaamheden die u doet bij iemand anders dan een 
verzekerde (vaak vrienden of familie), zonder dat u daarvoor betaald wordt. 
Bijvoorbeeld het meehelpen bij een verhuizing. Onder vriendendienst verstaan 
wij niet het vrijwilligerswerk.

•  Vrijwilligerswerk: werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht 
en onbetaald wordt verricht, voor anderen of voor de samenleving.

•  U: Degene die de verzekeringsovereenkomst met InShared is aangegaan 
en eventuele medeverzekerden.

•  Verzekeraar: Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, 
K.v.K. nummer 08053410.

•  We/wij: InShared Nederland B.V., gevestigd te Leusden, K.v.K. nummer 
32141068, financiële onderneming aangesloten bij Achmea Schade
verzekeringen N.V.

•  Werkgever: de werkgever waarvoor u werkt, ook als dat uw eigen bedrijf is.
•  Woonplaats: de woonplaats van verzekeringnemer, zoals opgegeven aan 

InShared. De woonplaats omvat niet de andere plaatsen die binnen dezelfde 
gemeente vallen.
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1.5 Hoe meldt u een schade?
U moet de schade melden zodra u ervan op de hoogte bent. Uitgangspunt is dat u 
een schade zelf 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 schade meldproces. Wij stellen vragen en u vult ze in. U volgt alle 
aanwijzingen en wij geven u zo snel mogelijk duidelijkheid over de schade. 
Is bij een schade of ongeval iemand anders betrokken? Vul dan ter plaatse een 
schadeformulier in en noteert u alle gegevens, ook van getuigen.

Met scannen en uploaden via uw schademap in uw digitale Verzekeringsmap op 
www.inshared.nl ontvangen wij uw formulieren en papieren graag. Ook foto’s 
en ander bewijsmateriaal kunt u makkelijk uploaden.

Per post of email 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 emailadres voor schade is
schadeteam@inshared.nl

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

Is er sprake 
van spoed?
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2. Uw verzekering
2.1 Waarvoor bent u verzekerd?
U bent verzekerd voor de schade waarvoor u aansprakelijk bent. De schade moet 
dan wel als ‘particulier’ zijn toegebracht aan personen of zaken. En de schade 
moet zijn ontstaan of veroorzaakt tijdens de looptijd van deze verzekering.

Let op!
•  Aansprakelijkheid die te maken heeft met werk waarvoor betaald 

wordt of het uitoefenen van een (neven)beroep of (neven)bedrijf, 
is niet verzekerd. Vrijwilligerswerk is wel verzekerd.

•  Aansprakelijkheid van verzekerde kinderen is wel verzekerd als zij 
bijverdienen bij anderen dan de verzekerde(n) of als zij voor studie 
stage lopen.

•  De aansprakelijkheid van kinderen is in dit geval alleen verzekerd 
als hun aansprakelijkheid niet door een andere verzekering 
verzekerd is.

•  Aanspraken van een werkgever zijn niet verzekerd.

2.2 Eigen risico: hoeveel moet u zelf betalen?
Van het bedrag dat wij vergoeden voor schade trekken wij €100 af. Dit is uw eigen 
risico. Bij elke schade betaalt u dus zelf € 100 aan de persoon die schade heeft.

2.3 Waar bent u verzekerd?
Alle verzekerden zijn verzekerd over de hele wereld. Ongehuwde, uitwonende 
kinderen zijn tijdens studie en stage verzekerd in Europa.

2.4 Hoe bepalen wij uw premie?
Wij bepalen de premie op basis van uw gezinssamenstelling 
en de andere door u op de website ingevulde gegevens.

2.5 Wie is verzekerd?
In uw digitale Verzekeringsmap staat voor welke gezinssamenstelling deze 
verzekering geldt. Hieronder leest u per gezinssamenstelling welke personen 
verzekerd zijn. Alle verzekerden moeten hun woonplaats in Nederland hebben.

•  Bij een alleenstaande zijn de volgende personen verzekerd:
  U, de verzekeringnemer.
   Uw logés. Maar alleen als hun aansprakelijkheid niet is verzekerd via een 

andere verzekering.
   Uw huispersoneel. Dit zijn personen die in uw woning of tuin werken en bij u in 

dienst zijn. De aansprakelijkheid voor schade is verzekerd als deze verband 
houdt met het werk dat zij voor u doen.

•  Bij een alleenstaande met kinderen zijn de volgende personen verzekerd:
  U, de verzekeringnemer.
  Uw ongehuwde kinderen, als zij:
  • nog bij u thuis wonen.
  • bij de andere ouder thuis wonen.
  • voor studie of stage elders binnen Europa wonen.

   Uw logés. Maar alleen als hun aansprakelijkheid niet is verzekerd via 
een andere verzekering.

   De oppas van uw minderjarige kinderen, tijden het oppassen.
     Uw huispersoneel. Dit zijn personen die in uw woning of tuin werken en bij een 

verzekerde in dienst zijn. De aansprakelijkheid voor schade is verzekerd als 
deze verband houdt met het werk dat zij voor u of een verzekerde doen.

Let op!
Partners of echtgeno(o)te(n) worden hier niet als medeverzekerden 
beschouwd.
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•  Bij een gezin zonder kinderen zijn de volgende personen verzekerd:
   U, de verzekeringnemer.
   Uw echtgenoot, echtgenote of (geregistreerd) partner, met wie u in 

gezinsverband samenwoont.
   Alle personen die bij u inwonen en bij het gezin horen (maar geen kinderen). 

Zoals grootouders, ouders, schoonouders en ongehuwde bloed en 
aanverwanten.

   Uw logés. Maar alleen als hun aansprakelijkheid niet is verzekerd via een 
andere verzekering.

   Uw huispersoneel. Dit zijn personen die in uw woning of tuin werken en bij een 
verzekerde in dienst zijn. De aansprakelijkheid voor schade is verzekerd als 
deze verband houdt met het werk dat zij voor u of een verzekerde doen.

•  Bij een gezin met kinderen zijn de volgende personen verzekerd:
  U, de verzekeringnemer.
   Uw echtgenoot, echtgenote of (geregistreerd) partner, met wie u in 

gezinsverband samenwoont.
  Ongehuwde kinderen van u en uw partner als zij:
  • nog bij u thuis wonen.
  • bij de andere ouder thuis wonen.
  • voor studie of stage elders binnen Europa wonen.
   Alle personen die bij u inwonen en bij het gezin horen. Zoals grootouders, 

ouders, schoonouders en ongehuwde bloed en aanverwanten.
   Uw logés. Maar alleen als hun aansprakelijkheid niet is verzekerd via een  

andere verzekering.
   De oppas van uw minderjarige kinderen, tijden het oppassen.
   Uw huispersoneel. Dit zijn personen die in uw woning of tuin werken en bij een 

verzekerde in dienst zijn. De aansprakelijkheid voor schade is verzekerd als 
deze verband houdt met het werk dat zij voor u of een verzekerde doen.

2.6 Bij wie heeft u de Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten?
U heeft de Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij InShared, een financiële 
onderneming aangesloten bij Achmea Schadeverzekeringen N.V..
Achmea Schadeverzekering N.V. is gevestigd in Nederland, ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 08053410.

2.7 Heeft u schade die het gevolg is van terrorisme?
Dan geldt het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekerings
maatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Dit betekent dat wij niet meer 
betalen dan het bedrag dat wij zelf ontvangen van het NHT. Informatie hierover 
vindt u op www.terrorismeverzekerd.nl.

Wie is 
verzekerd?
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3.  Welke aansprakelijkheid 
is verzekerd?

•  Wij vergoeden de schade die u toebrengt aan andere personen en aan 
zaken van anderen waarvoor u aansprakelijk bent.

•  Wij vergoeden maximaal het verzekerde bedrag van €1.500.000 per 
gebeurtenis voor alle verzekerden samen.

•  Wij vergoeden de schade als u verzekerd was op het moment dat u de 
schade veroorzaakte of dat de schade ontstond.

•  In bepaalde situaties geldt een lager verzekerd bedrag. Of u in deze situaties 
verzekerd bent en voor welk bedrag, leest u hierna.

3.1 Richt uw kind schade aan?
Dan kunt u als ouder van uw kind(eren) aansprakelijk zijn voor deze schade.

•    Heeft u gekozen voor een verzekering als alleenstaande met kinderen? Of als 
gezin met kinderen? Dan bent u verzekerd voor schade veroorzaakt door uw 
kind. Of het kind van uw partner.

•    De verzekering geldt ook als uw kind bij anderen verblijft. Bijvoorbeeld de 
oppas, uw voormalig partner, familie of bekenden. Dit geldt niet als de oppas 
beroeps of bedrijfsmatig is, zoals een kinderdagverblijf of buitenschoolse 
opvang.

3.2 Richt uw huisdier schade aan?
Dan bent u als eigenaar van uw huisdier aansprakelijk voor deze schade. 
Met deze verzekering bent u hiervoor verzekerd.

•  De verzekering geldt ook in de tijd dat 
een ander op uw huisdier past en is 
belast met het toezicht op uw huisdier. 
Dit geldt niet als de oppas beroeps of 
bedrijfsmatig is, zoals een dierenuitlaat
service of een dierenpension.

3.3 Zijn verzekerden onderling aansprakelijk?
•  Brengen één of meer verzekerden schade toe aan elkaar? Dan vergoeden wij 

alleen de schade aan personen. Dus niet de schade aan zaken.

•  Is de schade al via een andere verzekering verzekerd? Dan vergoeden wij die 
schade niet. Bijvoorbeeld de vergoeding voor medische zorg of voor inkomens
derving.

•  Bent u als werkgever aansprakelijk voor ongevallen van uw huispersoneel?
Dan vergoeden wij ook de schade aan de zaken van uw huispersoneel.

•  De persoon die om een schadevergoeding vraagt, moet altijd de verzekerde zijn 
die direct betrokken is bij de gebeurtenis. Dit kan ook een nabestaande zijn van 
deze verzekerde.

3.4 Beschadigt u zaken van anderen waarover u de zorg hebt 
(opzicht)?
•  Hebt u de zorg gekregen over spullen van iemand anders (zoals lenen, 

gebruiken, bewaren, behandelen, bewerken, vervoeren)? Wij vergoeden 
dan de schade tot maximaal €15.000 per gebeurtenis.

•    In artikel 4.1 leest u wanneer u geen vergoeding krijgt.

3.5 Is er schade door sport of spel?
Beoefent u een sport of spel? En brengt u in direct verband daarmee schade toe 
aan andere personen dan een (mede)speler/sporter? Dan kan een beroep 
worden gedaan op deze verzekering.
Er gelden dan de volgende voorwaarden:

•  als u aansprakelijk bent dan is de schade aan personen verzekerd tot maximaal 
het verzekerde bedrag van €1.500.000 of;

•  als u niet aansprakelijk bent dan is de schade aan personen verzekerd tot 
maximaal €15.000 per gebeurtenis, waarbij altijd geldt dat:

   de benadeelde direct bij de gebeurtenis betrokken moet zijn en als particulier 
schade heeft geleden;

  de benadeelde een ander is dan een (mede)verzekerde;
   er geen andere verzekering is die dezelfde schadegebeurtenis verzekerd heeft;
   het ontstaan van de schade niet (deels) te wijten is aan eigen schuld van de 

benadeelde, als bedoeld in artikel 6:101 Burgerlijk Wetboek.
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3.6 Is er schade door een vriendendienst?
Verricht u een vriendendienst voor iemand anders dan een verzekerde? 
En veroorzaakt u daardoor schade bij hem of haar? Volgens de wet bent u dan 
vaak niet aansprakelijk. Wij vergoeden dan toch deze schade tot maximaal 
€15.000 per gebeurtenis. Daarbij gelden 4 voorwaarden.

•  U zou aansprakelijk zijn als er geen sprake was van een vriendendienst.

•  De schade is niet ontstaan of veroorzaakt door de eigen schuld van de 
benadeelde.

•  De benadeelde kan de schade niet via een andere verzekeraar of op een 
andere manier vergoed krijgen.

•  De persoon die om een schadevergoeding vraagt, moet een particulier zijn en 
een direct betrokkene bij de gebeurtenis (of zijn nabestaanden).

3.7 Brengt u schade toe als passagier van een motorrijtuig, 
vaartuig of luchtvaartuig?
U bent verzekerd voor de schade die u als passagier van een motorrijtuig, vaartuig 
of luchtvaartuig aan anderen toebrengt.
Als u schade toebrengt aan een andere verzekerde, de spullen van een andere 
verzekerde of de spullen van een ander waarover u de zorg hebt, dan blijven de 
artikelen 3.3 (verzekerden onderling, 3.4 (opzicht) en 4.1 (uitsluitingen opzicht) 
van toepassing.

3.8 Bent u aansprakelijk voor schade door uw woning of aan 
een andere woning?
Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor schade als bezitter van een woning en 
de bebouwingen of beplantingen die daarbij horen. Tot de woning rekenen we 
ook de fundering en de grond. De woning moet wel in Nederland staan en door u 
worden bewoond. Het maakt niet uit of een deel van de woning wordt verhuurd.

Let op!
Zijn personen die voor u werken of bij u logeren de bezitter van een 
gebouw? Bijvoorbeeld hun eigen woning? Dan zijn zij niet via deze 
verzekering verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade door 
gebouwen.

3.8.1 Wordt de woning niet meer bewoond? Of woont u er 
nog niet?
Dan verzekeren wij uw aansprakelijkheid als bezitter van deze woning voor maxi
maal twaalf maanden. Deze twaalf maanden gaan in, zodra u de woning heeft 
verlaten of heeft verkregen.

3.8.2 Bent u bezitter van een tweede woning, recreatiewoning, 
stacaravan of huisje op volkstuincomplex?
Dan verzekeren wij ook de aansprakelijkheid voor schade die door deze gebou
wen is veroorzaakt. Maar dit geldt alleen als deze gebouwen in Nederland staan 
en niet uitsluitend worden gebruikt om aan anderen te verhuren.

3.8.3 Bent u bezitter van een woning die nog in aanbouw is en 
bestemd is om zelf in te gaan wonen?
Dan verzekeren wij ook de aansprakelijkheid voor schade die door deze woning 
in Nederland ontstaat.

3.8.4 Is er schade aan uw huurwoning?
Bent u aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door brand of ontploffing 
aan de gehuurde woning die u bewoont? En staat deze woning in Nederland? 
Dan betalen wij maximaal €125.000 per gebeurtenis.

•  U bent ook verzekerd voor schade aan de gehuurde woning en bebouwingen 
die is veroorzaakt door zaken die zijn gemonteerd aan deze woning. Denkt u 
bijvoorbeeld aan schade door een antenne, vlaggenstok of zonwering.

•  Wij vergoeden alleen deze schade als u als huurder aansprakelijk bent.

•  De uitsluiting die we in artikel 4.1 noemen bij schade aan zaken van anderen 
waarover u de zorg hebt, geldt dan niet.

Schade aan uw 
huurwoning?
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3.8.5 Is er schade aan een gehuurd vakantieverblijf?
•  Is er schade door brand aan de gehuurde vakantiewoning en/of de inboedel die 

daarbij hoort? Of waterschade door kapotte leidingen of installaties door een 
onverwachte en onzekere gebeurtenis? Dan bent u hiervoor verzekerd.

•  Wij vergoeden tot maximaal €125.000 deze schade. Maar alleen als u als 
huurder hiervoor aansprakelijk bent.

•  De uitsluiting die we in artikel 4.1 noemen bij schade aan zaken van anderen 
waarover u de zorg hebt, geldt dan niet.

Let op!
U bent niet verzekerd voor alle andere gevallen van aansprakelijkheid 
voor schade door de woning. Bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor 
schade door woningen bestemd voor exploitatie.

3.9 Is er schade met of door een motorrijtuig?
Bent u de eigenaar, bezitter, houder, bestuurder of gebruiker van een motorrijtuig 
of vaartuig? En bent u aansprakelijk voor schade die met of door dit motorrijtuig is 
ontstaan en/of veroorzaakt? Dan bent u alleen verzekerd in de situaties vermeld 
hieronder. Alle andere schade met of door een motorrijtuig vergoeden wij niet.

3.9.1 Joyriding
•  U bent verzekerd voor schade die uw kind jonger dan 18 jaar veroorzaakt tijdens 

joyriding met een motorrijtuig dat niet van u of een andere verzekerde is. En dat 
met geweld is verkregen.

•  Was dit motorrijtuig een brom of snorfiets? Dan betalen wij alleen een vergoeding 
als de persoon die de schade heeft veroorzaakt jonger is dan 16 jaar.

•  Is er ook schade aan het motorrijtuig waarmee uw kind heeft gereden? 
Dan vergoeden wij de schade tot maximaal € 15.000.

•  Wij vergoeden de schade niet als het motorrijtuig is gestolen of verduisterd.

•  De uitsluiting die we in artikel 4.1 hierna noemen bij schade aan zaken van 
anderen waarover u de zorg hebt, geldt dan niet.

3.9.2 Motorrijtuigen van huispersoneel
Veroorzaakt het huispersoneel van de verzekeringnemer schade met zijn eigen 
motorrijtuig? En bent u hiervoor als werkgever aansprakelijk? Dan betalen wij 
deze schade ook.

3.9.3 Bijzondere motorvoertuigen
U bent verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt met 
of door:

•  Maaimachines, kinderspeelgoed of soortgelijke kleine voertuigen die met een 
motor voortbewogen worden. Een voorwaarde is wel dat deze voertuigen niet 
harder dan zestien kilometer per uur kunnen rijden.

•  Modelauto’s die u op afstand kunt bedienen.

•  Motorrijtuigen zonder kentekenplicht, waarvoor geen rijbewijs nodig is en die niet 
harder rijden dan zestien kilometer per uur. Zo’n motorvoertuig moet bedoeld zijn 
als vrijetijdsbesteding en om buiten de wegen te gebruiken. Denkt u bijvoorbeeld 
aan een crosstrike, golfkarretje en strand of zandbuggy of blowkart.

•  Een fiets met elektrische trapondersteuning (elektrische fietsen).

Let op!
Het gaat hier bij deze bijzondere voertuigen om motorvoertuigen 
waarvoor geen aansprakelijkheids verzekering verplicht is.

3.10 Is er schade met of door vaartuigen?
Bent u de eigenaar, bezitter, houder, bestuurder of gebruiker van een vaartuig? 
En bent u aansprakelijk voor schade die met of door dit vaartuig is ontstaan en/of 
veroorzaakt? Dan bent u alleen verzekerd in de situaties vermeld hieronder. Alle 
andere schade met of door een vaartuig vergoeden wij niet. Ook niet als voordat 
vaartuig geen vaarbewijs vereist is.

3.10.1 Roeiboten, kano’s, zeilplanken en op afstand bedienbare 
modelboten
Wij verzekeren de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt met of door 
roeiboten, kano’s, zeilplanken en modelboten die u op afstand kunt bedienen.
Ook bent u verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken 
die is veroorzaakt met of door zeilboten met een zeiloppervlakte van maximaal 
16 m². Ook als deze zeilboot een (buitenboord)motor heeft. Het vermogen van 
deze buitenboordmotor mag niet meer zijn dan drie kw (ongeveer vier pk). 
De schade aan vervoerde zaken betalen wij niet.
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3.10.2 Joyvaren
•  U bent verzekerd voor schade die uw kind jonger dan 18 jaar veroorzaakt tijdens 

joyvaren met een vaartuig dat niet van u of een andere verzekerde is. En dat met 
geweld is verkregen.

•  Is er ook schade aan het vaartuig waarmee uw kind heeft gevaren? 
Dan vergoeden wij de schade tot maximaal €15.000.

•  Wij vergoeden de schade niet als het vaartuig is gestolen of verduisterd.

•  De uitsluiting die we in artikel

3.11 Is er schade met of door luchtvaartuigen?
Bent u de eigenaar, bezitter, houder, bestuurder of gebruiker van een luchtvaar
tuig? En bent u aansprakelijk voor schade die met of door dit luchtvaartuig is 
ontstaan en/of veroorzaakt? Dan bent u alleen verzekerd in de situaties vermeld 
hieronder. Alle andere schade met of door een luchtvaartuig vergoeden wij niet.

3.11.1 U bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade 
die u veroorzaakt met of door:
•  Een kite of board tijdens kitesurfing of kitebuggyen.

•  Deltavliegen, parasailen of parachutespringen.

•  Een modelvliegtuig van twintig kilo of minder.

•  Een kabelvlieger met een zeiloppervlakte van minder dan 1,5 m².

3.11.2 Schade veroorzaakt met of door andere luchtvaartuigen is 
niet verzekerd.
Met andere luchtvaartuigen bedoelen wij ook:

•  Een luchtballon met een diameter van meer dan één meter als deze 
helemaal gevuld is.

•  Een doelvliegtuig.

•  Een kabelvlieger met een zeiloppervlakte van meer dan 1,5 m².

•  Een luchtschip.

•  Een modelraket.

•  Een modelvliegtuig van méér dan twintig kilo.

•  Een drone, ongeacht grootte of gewicht.

•  Een valschermzweeftoestel.

•  Een zeilvliegtuig.

3.12 Wat betalen we aan extra vergoedingen?
Boven het verzekerde bedrag vergoeden wij bij een gedekte schade extra: 
De kosten van verweer:

•  Hiermee bedoelen wij de kosten van procedures en rechtsbijstand die u 
voert met onze toestemming of op ons verzoek. Een boete of dwangsom 
vergoeden wij niet. Wettelijke rente:

•  De wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van 
de hoofdsom.

3.13 Maakt u kosten ter voorkoming van schade?
Heeft u kosten gemaakt om een direct dreigende schade te voorkomen of te 
verminderen? Dan vergoeden wij deze kosten.

3.14 Wat betalen we maximaal als borgsom?
Een overheid vraagt u soms om een bedrag te betalen als borg om de rechten 
van het slachtoffer te garanderen. Wij kunnen die borg voor u voorschieten.

•  U heeft dan per gebeurtenis recht op verstrekking van een waarborgsom tot 
maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

•  Als u wilt dat wij de borg voorschieten, machtigt u ons de borg terug te krijgen 
wanneer deze wordt vrijgegeven. U bent verplicht eraan mee te werken om 
ervoor te zorgen dat wij de borg helemaal terugbetaald krijgen.

•  U betaalt de borg zo snel mogelijk terug, maar in ieder geval binnen 
12 maanden.
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4. Waarvoor bent u niet verzekerd?
In de Algemene voorwaarden van InShared staat wanneer u niet verzekerd bent. 
Hierna leest u de uitsluitingen die extra gelden voor de Aansprakelijkheids
verzekering van InShared.

4.1 Is er schade aan zaken die u onder zich heeft (opzicht)?
Schade aan zaken van anderen die u  of iemand anders namens u  onder zich 
heeft en waarover u de zorg heeft gekregen, vergoeden wij niet altijd. Denkt u 
aan het lenen, gebruiken, bewaren, behandelen, bewerken of vervoeren van 
andermans zaken.
Wij vergoeden geen schade aan zaken van anderen als u deze zaken onder 
zich heeft:

•  Op grond van een overeenkomst.

•  Hiermee bedoelen wij een huur, huurkoop, lease, erfpacht, pacht, pand
overeenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning).

•  In verband met het uitoefenen van een beroep of (neven)bedrijf.

•  In verband met het verrichten van handenarbeid.

•  Waarbij sprake is van onrechtmatigheid. Denkt u aan gestolen goederen.

•  Waarbij sprake is van schade door verlies, diefstal of vermissing van geld, 
papieren met geldwaarde, bankpassen, chipcards of creditcards. 
Wij betalen ook niet voor de schade die daarvan het gevolg is.

•  Waarbij sprake is van schade aan motorrijtuigen, aanhangwagens, (sta)cara
vans, vouwwagens, motor en zeilvaartuigen (waaronder kites en surfplanken) en 
luchtvaartuigen.

Let op!
Er is een aantal situaties waarin u wél verzekerd bent voor schade 
aan zaken die u onder zich heeft (opzicht). Dit geldt voor:

•  Een gehuurde woning in Nederland en een gehuurd vakantie
verblijf, zoals vermeld in artikel 3.9. hiervoor.

•  Voor uw kind jonger dan 14 jaar dat de schade veroorzaakt. 
Behalve als hij de zorg voor de spullen deelt met een ander, 
die ouder is dan 14 jaar.

4.2 Heeft u de schade opzettelijk veroorzaakt?
•  Schade die u met opzet toebrengt, vergoeden wij niet. Net zoals schade die 

iemand met uw goedvinden veroorzaakt.

•  Dat geldt ook voor schade die is toegebracht door één of meer personen uit een 
groep waar u ook bij hoort. Het maakt daarbij niet uit dat u zelf niets gedaan hebt.

•  Het maakt ook niet uit dat u, of anderen uit de groep, onder invloed waren van 
alcohol, geneesmiddelen of drugs.

•  Met opzet bedoelen wij: dat u iets doet of juist niet doet met de bedoeling om 
schade toe te brengen aan een persoon of een zaak. Het maakt niet uit dat de 
schade anders of groter is uitgevallen dan u zich had voorgesteld.

•  Schade veroorzaakt door uw kinderen jonger dan 14 jaar is wel verzekerd.

4.3 Is er schade door seksuele gedragingen?
Schade door uw seksuele gedraging vergoeden wij niet. Dat geldt ook voor het 
seksuele gedrag van één of meer personen uit een groep waar u ook bij hoort. 
Het maakt daarbij niet uit dat u zelf niets gedaan hebt.

4.4 Bent u verhuisd naar het buitenland?
Wij betalen niet voor schade die wordt veroorzaakt als u geen vaste woonplaats 
meer heeft in Nederland. De verzekering eindigt dan automatisch na uw vertrek. 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba zien wij niet als Nederland.

4.5 Is er geen premie betaald?
Als wij de verschuldigde premie niet tijdig of niet volledig ontvangen hebben, 
zullen wij u aanmanen om te betalen. Betaalt u de premie niet binnen de termijn 
van 14 dagen die wij stellen in de aanmaningsbrief? Dan bent u niet meer verzekerd 
vanaf de dag dat u de premie verschuldigd was, en vergoeden wij geen schade.

4.6 Is er sprake van fraude?
Wij betalen niet voor schade die is ontstaan door fraude. Daarmee bedoelen wij 
dat er onwaarheden worden verteld om een schadevergoeding te krijgen. Komen 
wij daar achter en hebben wij al voor de schade betaald? Dan moeten het schade
bedrag en de gemaakte onderzoekskosten worden terugbetaald. Ook als wij nog 
niet voor de schade hebben betaald, moet u de onderzoekskosten terug betalen. 
Wij doen aangifte bij de politie en melden de fraude in de daarvoor bestemde 
registers.
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4.7 Is er sprake van een misdrijf?
Wij vergoeden geen schade die ontstaat terwijl u een misdrijf pleegt. 
Of meedoet aan een misdrijf. Of probeert een misdrijf te plegen.

4.8 Is er schade met of door wapens?
Heeft u géén vergunning voor wapens zoals bedoeld in de Wet wapens en 
munitie? Dan bent u niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt door het 
bezit en/of gebruik hiervan.
Heeft u tijdens de jacht schade veroorzaakt door het bezit en/of het gebruik van 
vuurwapens? En had u een wel een wapenvergunning? Dan is dit jagersrisico 
meeverzekerd op deze aansprakelijkheidsverzekering.

4.9 Is vergoeding door anderen mogelijk?
Wij vergoeden de schade niet als uw aansprakelijkheid:

•  Op een andere aansprakelijkheidsverzekering van uzelf of van een ander 
vergoed wordt; of

•  Als de andere aansprakelijkheidsverzekering de schade zou hebben vergoed als 
u onze aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren niet had gehad. Zoals 
bijvoorbeeld een autoverzekering of de verzekering van uw (sport)vereniging.

Let op!
Een eigen risico op een andere verzekering vergoeden wij niet.

4.10 Is er sprake van een atoomkernreactie of aardbeving?
Wij betalen niet voor schade die is ontstaan en/of veroorzaakt door:

•  Een atoomkernreactie. Het maakt daarbij niet uit hoe die reactie is ontstaan.

•  Een aardbeving of een vulkanische uitbarsting.

4.11 Is er sprake van georganiseerd geweld?
Wij betalen niet voor schade die is ontstaan en/of veroorzaakt door georganiseerd 
geweld. Dit wordt ook wel molest genoemd (zie ook de Algemene Voorwaarden).
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5. Hoe behandelen wij schade?
5.1 Hoe wordt de schade vastgesteld en vergoed?
•  Als u een zaak aanmeldt, machtigt u ons automatisch om uw zaak namens 

u te behartigen.

•  Schade van anderen beoordelen wij in overleg met de partij die de 
schade heeft.

•   Wij mogen anderen direct een schadevergoeding geven, of wij treffen 
schikkingen met hen.

•  U hoort van ons of de schade vergoed wordt en wat de vergoeding zal zijn.

5.2 Hoeveel moet u zelf betalen?
U bent verantwoordelijk voor de schade aan een ander. Wat moet u dan 
zelf betalen?

•  Bij iedere schademelding betaalt u € 100, zelf aan de ander die schade heeft. 
Uw eigen risico is € 100,.

5.3 Wanneer verhaalt InShared schade?
Wij hebben het recht om schade te verhalen op aansprakelijke derden. Om de 
schade te kunnen verhalen is uw medewerking noodzakelijk. U bent verplicht 
daaraan mee te werken als wij daar om vragen.

Om de schade te 

kunnen verhalen is uw 

medewerking noodzakelijk
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