
Klaar voor de deeleconomie?
• De deeleconomie is in steile opmars en heeft heel wat potentieel.
• Wie eraan deelneemt, moet ook goed beschermd zijn.
• Bij AG Insurance beschikken we over oplossingen binnen elke productcategorie: Brand, Familiale, Auto en 

Ongevallen.
• Al onze contracten zijn nu helemaal klaar voor de deeleconomie.
• U bent gedekt voor meerdere platformen. Bovendien maakt het niet uit of u in uw deeleconomie-activiteiten 

huurt of verhuurt, uitleent of ontleent …

Binnen de deeleconomie delen steeds meer mensen – al dan niet tegen betaling en al dan niet via een online 
platform – werktuigen, auto’s, huizen, spullen, kennis … of allerlei diensten met elkaar. Zo kunnen ze geld 
besparen, de druk op het milieu verminderen, sociale banden smeden en versterken … Het beoogde doel is om 
duurzamer te consumeren en produceren. 
Uiteraard kan het soms ook misgaan, en kunnen er schadegevallen of conflicten ontstaan. De kosten kunnen 
dan helaas snel oplopen. Een optimale bescherming is dus geen overbodige luxe. Als supporter van uw  
leven voorzien we bij AG Insurance alvast oplossingen om zonder zorgen actief te zijn in de deeleconomie.

Zeer divers De deeleconomie behelst heel wat activiteiten, gaande van vriendendiensten tot professionele 
autodeelplatformen. Er zijn kleinschalige projecten die vooral verspilling en onderbenutting willen 
tegengaan, en er zijn grote spelers die focussen op winst.

Voorbeelden Online platformen als Airbnb, Couchsurfing, ListMinut, CarAmigo … bestaan al even en zijn intussen 
welbekend. En de deeleconomie-initiatieven blijven als paddenstoelen uit de grond schieten: Homeyz, 
FLAVR, Peerby, Tapazz … zijn maar enkele van de talrijke voorbeelden. Die ‘platformeconomie’ heeft een 
enorm potentieel. En ze gaat de komende jaren alleen maar aan belang winnen.

Onzekerheden Het succes van de deeleconomie brengt ook zorgen met zich mee. Zo rijzen er belangrijke vragen over 
onder meer fiscaliteit, arbeidsstatuten en -omstandigheden, consumentenbescherming … Er hangt nog 
veel mist rond de deeleconomie, ook op het vlak van verzekeringen. Ook bij activiteiten in de deeleconomie 
kunnen immers schadegevallen ontstaan, en wie is dan aansprakelijk: gebruikers, dienstverleners, 
platformen …?

Performante 
oplossingen

Sharing is caring. Net daarom stappen we bij AG Insurance vol overtuiging in het verhaal van de 
deeleconomie. Binnen elke productcategorie (Brand, Familiale, Auto, Ongevallen) voorzien we oplossingen 
die inspelen op de uitdagingen.

Ω Bent u een overtuigd ‘couchsurfer’, of regelt u graag logies via een deelplatform als Airbnb?
En onderschreef u al een contract Top Woning van AG Insurance?

Goed nieuws: in dat geval hoeft u helemaal niets te doen om optimaal verzekerd te zijn. Sinds december 
2017 bent u immers – dankzij een aantal uitbreidingen in onze algemene voorwaarden – automatisch 
ook gedekt voor deeleconomie-activiteiten, ongeacht via welk platform u actief bent als ‘verhuurder’ of 
‘huurder’. En dat zonder bijpremie!

Gemoedsrust, ook in de deeleconomie
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Uw tussenpersoon

AG Insurance nv  –  E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel  –  RPR Brussel  –  BTW BE 0404.494.849  –  
www.aginsurance.be  –  Tel. +32(0)2 664 81 11  
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

Verantwoordelijke Uitgever: Johan Adriaen  

Dit publicitair document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. De juiste omvang van de waarborgen 
leest u in de contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u op onze website www.aginsurance.be.  
Deze informatie, een premieberekening en offerte, is ook gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht 
bij uw verzekeringstussenpersoon. Klachten kunnen ook worden ingediend bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance  
(E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, tel.: 02 664 02 00, mail: customercomplaints@aginsurance.be). Indien de voorgestelde oplossing 
geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsdienst Verzekeringen, te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35,  
tel.: 02 547 58 71 - fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as.

* De FOD Financiën publiceert sinds 2017 op zijn website een lijst met officieel erkende platformen.
** Of u als werkgever wordt beschouwd, hangt af van het feit of het platform al dan niet is erkend, en van de aard van de activiteiten. Huishoudelijke hulp, kleine klusjes in en rond het huis, babysitting … zijn gedekt in onze verzekeringsoplossing 

voor huispersoneel door de opdrachtgever/gebruiker van die diensten. Meer gespecialiseerde activiteiten (bv. bomen snoeien, schilderwerken aan gevels, vervangen van bestaande waterleidingen) blijven uitgesloten omdat die moeten 
worden uitgevoerd door zelfstandigen en niet onder leiding, gezag en toezicht van de particuliere opdrachtgever.

Meer informatie?
Hebt u vragen, of wilt u meer gedetailleerde informatie? Contacteer dan gerust uw tussenpersoon: hij/zij helpt u graag verder!

Bij AG Insurance bent u trouwens gedekt voor meerdere platformen. Het maakt bovendien niet uit of u in uw  
deeleconomie-activiteiten verhuurt of huurt, uitleent of ontleent … 

Zo zijn al onze verzekeringen nu helemaal klaar voor de deeleconomie. U kunt op beide oren slapen: u hoeft niet langer na te gaan in 
welke mate u bent verzekerd per platform én u kunt bij schaderegeling rekenen op een kwaliteitsvolle service – zoals u die van ons 
gewend bent.

Ω Bent u een fervent kok, die af en toe afhaalmaaltijden bereidt voor wie minder tijd en/of zin heeft om 
te koken? Knapt u graag klusjes op in huis, bij minder handige Harry’s? Of stelt u eigen materiaal ter 
beschikking aan mensen die dat slechts sporadisch nodig hebben?
En onderschreef u al een contract Top Familiale en Pack Familiale+ van AG Insurance?

Dan hoeft u niets te doen voor een specifieke verzekeringsoplossing ‘deeleconomie’. Of u nu actief bent als 
uitlener/gebruiker van voorwerpen, of als verlener/afnemer van diensten: voortaan bent u ook gedekt voor 
deeleconomie-activiteiten, op voorwaarde dat u een erkend platform* gebruikt voor dienstverlening en 
dat u het fiscale gunstregime geniet.

Let op: doet u, via een platform, een beroep op diensten van andere particulieren (om het gras te maaien, 
te babysitten, schoon te maken …)? Dan kan u, als opdrachtgever, worden beschouwd als werkgever** –  
en zo verplicht zijn om een arbeidsongevallenpolis af te sluiten, om eventuele arbeidsongevallen te dekken. 
In die gevallen hebben we een verzekeringsoplossing voor huispersoneel.

Ω Verhuurt u regelmatig een wagen in België via een autodeelplatform of een verhuurbedrijf? 
En onderschreef u al de aansprakelijkheidsverzekering BA Auto van AG Insurance?

Dan hebben we voor u het Pack CarSharing in huis, een aanvullende optie bij de waarborgen die u al 
onderschreef binnen uw contract Auto. Met die optie gelden uw waarborgen ook bij de verhuur van uw 
eigen wagen. Bovendien kunt u er zelfs voor kiezen om een omniumverzekering toe te voegen, alleen van 
toepassing op de risico’s verhuur. En dat alles voor een beperkte bijpremie.

Met Pack CarSharing krijgt u bijvoorbeeld bijstand als de huurder van uw auto uw voertuig achterlaat, 
behalve voor gemaakte kosten zonder voorafgaand akkoord van de bijstandsverlener. U geniet ook 
bescherming als u zelf een auto huurt. In de positie van huurder is er wel enkel dekking voor de huur van een 
in België ingeschreven voertuig.

De voorgaande opsomming is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen,  
kunt u de algemene voorwaarden raadplegen op www.aginsurance.be. U kunt die ook gratis verkrijgen bij  
uw tussenpersoon.

De verzekering Pack CarSharing van AG Insurance is een contract met een duur van 1 jaar, dat stilzwijgend 
wordt verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen ten minste 3 maanden voor de 
vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.


