
Centraal Beheer en Peerby starten samenwerking voor
spullenleen verzekering
De ‘Peerby Garantie’ waarborgt goede relatie tussen buren

13 JANUARI 2015, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Verzekeraar Centraal Beheer en spullenleen platform Peerby hebben een overeenkomst
gesloten voor het ontwikkelen van een nieuw verzekeringsproduct: een leenverzekering voor
spullen. De optionele ‘Peerby Garantie’ is een uitkomst wanneer onverhoopt iets mis gaat als
buren spullen (uit)lenen. Zo wordt spullen (uit)lenen laagdrempeliger en het waarborgt de
goede relatie met de buren. Centraal Beheer onderstreept hiermee dat ze inzet op de
toekomst van de deeleconomie. Voor Peerby gaat het aanbieden van de garantie hand in
hand met het eerste verdienmodel.

Uit peilingen onder Peerby-leden bleek bij zowel leners als uitleners behoefte aan meer
zekerheid. Met dat in het achterhoofd is startup Peerby met Centraal Beheer in gesprek
gegaan en is de Peerby Garantie ontstaan. De garantie is optioneel en de lener betaalt. “Lid
worden en spullen lenen zal in de basis altijd gratis blijven. (Uit)leners zijn niet verplicht om er
gebruik van te maken, maar kunnen daar zelf voor kiezen.” aldus de bedenker en CEO van
Peerby Daan Weddepohl. Samen met Centraal Beheer, één van de grootste
schadeverzekeraars van Nederland, start de start-up deze maand nog met de eerste proeven
in Amsterdam. Later dit jaar zal de garantie beschikbaar zijn voor alle Peerby-leden in
Nederland.

CITATEN

"De garantie is echt een toevoeging en een wens van onze leden. Zij kunnen zo
onbezorgd nog meer lenen en uitlenen. Daarnaast is het voor ons de kans om een
eerste verdienmodel in te richten, waarmee we in de toekomst de kosten van het
platform kunnen dragen. De waarde op het Peerby platform wordt gecreëerd door de
uitwisseling tussen buren. Wij wilden graag een verdienmodel dat niet van deze
waarde afroomt, maar er juist aan bijdraagt"
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— Daan Weddepohl, CEO Peerby

"Wij bieden graag oplossingen voor vragen en behoeften van onze klanten, waarmee
we het hen makkelijker maken. We willen mensen daarom ook ontzorgen in de
deeleconomie. Dat past bovendien bij onze coöperatieve roots. Nadat wij eerder de
verzekeringsoplossing voor het delen van auto’s hebben neergezet, is zekerheid
bieden bij het delen van spullen via Peerby een goede volgende stap in de
deeleconomie. De samenwerking met Peerby als grootste en meest sympathieke
spullenleenplatform past goed bij Centraal Beheer. Met de verzekering zorgen wij voor
een oplossing als er onverhoopt iets misgaat. We hopen dat hiermee nog meer
mensen gaan delen met elkaar."
— Robin Clements, Commercieel Directeur bij Centraal Beheer
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OVER PEERBY NEDERLAND

Peerby is een website en app waarmee je eenvoudig spullen kan lenen van je buren, meestal binnen 30 minuten.
Via Peerby laat je je buren weten waar je naar op zoek bent. Peerby is goed voor je portemonnee, bevordert
sociale contacten in de buurt en is ook nog eens duurzaam want maar liefst 1/8 van de CO2 uitstoot op aarde komt
door de productie en consumptie van goederen. Sinds de launch in september 2012 groeit het aantal Peerby-leden
en transacties exponentieel. Met meer dan 100.000 leden heeft Peerby actieve communities in Nederland, België,
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Londen, Berlijn en tegenwoordig ook in acht pilot-steden in de VS.

Accelerators: Founders Institute, Rockstart, Techstars.
Prijzen: $125,000 van het Clinton Global Initiative, B&J’s Join our Core, App My City Award. Daan Weddepohl,
bedenker van Peerby, staat dit jaar op nr 13 van de Trouw Duurzame Top 100.

Facebook,Twitter

Over Centraal Beheer

Centraal Beheer Achmea, gevestigd in Apeldoorn, is één van de grootste verzekeraars in Nederland. Wij zijn vooral
bekend van de campagne ‘Even Apeldoorn bellen’. Onze producten en diensten verkopen wij rechtstreeks aan
onze zakelijke en particuliere klanten. Dat werkt snel en makkelijk. U kunt bij ons terecht voor schadeverzekeringen,
pensioen- en levenproducten en financiële diensten. Meer informatie is te vinden op www.centraalbeheer.nl
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