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Artikel 1 Algemeen

Artikel 2 Welke schaden vergoeden wij?

1.1 Wie bedoelen wij met ‘verzekerden’?

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade aan personen en zaken. Dit geldt alleen als verzekerde de
schade veroorzaakt tijdens de duur van de verzekering. Op het
polisblad staat het maximumbedrag dat wij per schadegebeurtenis
vergoeden. Dit maximum geldt voor alle verzekerden samen.

Heeft u zich verzekerd als alleenstaande?

Dan zijn verzekerd:
• u als verzekeringnemer;
• uw logés;
• uw huispersoneel, als de schade samenhangt met werk dat zij voor u
doen;
• de oppas van uw minderjarige kinderen en/of uw huisdieren
gedurende de tijd van het oppassen;
• u als eigenaar/bezitter van een (huis)dier.

Heeft u zich verzekerd als gezin?

Dan zijn verzekerd:
• u als verzekeringnemer;
• uw echtgenoot/echtgenote of de partner met wie u duurzaam en in
gezinsverband samenwoont;
• de (stief)kinderen van u en/of uw partner als zij bij u inwonen of als
zij voor studie ergens anders wonen;
• uw groot- en (schoon)ouders en ongehuwde familieleden of andere
personen, als zij bij u inwonen;
• uw logés;
• uw huispersoneel, als de schade samenhangt met werk dat zij voor
een verzekerde uitvoeren;
• de oppas van uw minderjarige kinderen en/of van uw huisdieren
gedurende de tijd van het oppassen.
• u als eigenaar/bezitter van een (huis)dier.
Deze personen worden verder in deze voorwaarden aangeduid als
verzekerde.
1.2 Is de verzekering ook geldig tijdens het werk?
Verzekerde is als particulier verzekerd. Deze verzekering geldt daarom
niet voor aansprakelijkheid in verband met het uitoefenen van:
• een bedrijf;
• een beroep;
• betaalde arbeid.
Er zijn enkele uitzonderingen. De verzekering geldt wel voor:
• huispersoneel, als hun aansprakelijkheid samenhangt met
werkzaamheden die zij voor een verzekerde uitvoeren;
• kinderen die tijdens stage, studie, vakantie of vrije tijd
werkzaamheden uitvoeren voor een ander. Deze werkzaamheden
kunnen betaald of onbetaald zijn. Welke kinderen verzekerd zijn, is
hiervoor genoemd. De verzekering geldt alleen als de aansprakelijkheid
van een kind niet wordt verzekerd door een andere verzekering. De
werkgever zelf kan geen beroep doen op deze verzekering. Dit geldt
ook voor de erfgenamen van de werkgever of iemand die de
werkgeversrechten heeft overgenomen;
• verzekerde die onbetaald vrijwilligerswerk doet. De
vrijwilligersorganisatie zelf kan geen beroep doen op deze verzekering.
Alleen als de aansprakelijkheid van een verzekerde niet gedekt is door
een andere verzekering, vergoeden wij de schade.
1.3 Waar is de verzekering van toepassing?
Deze verzekering geldt voor de hele wereld.

2.1 Vergoeding van extra kosten
Wij vergoeden boven het verzekerd bedrag nog extra kosten:
• de kosten van procedures die verzekerde met onze goedkeuring of op
ons verzoek voert;
• de kosten van de rechtsbijstand aan verzekerde waarvoor wij
opdracht geven;
• de wettelijke rente die verzekerde moet betalen. Wij betalen
maximaal de rente over het verzekerde bedrag. Dit bedrag staat op het
polisblad vermeld.
Wij vergoeden geen boetes, afkoopsommen en dergelijke.
2.2 Vergoeding van een waarborgsom
Een overheidsinstantie kan een waarborgsom van verzekerde eisen om
de rechten zeker te stellen van mensen die zijn benadeeld. Bij een
verzekerde schade schieten wij maximaal 5% van het verzekerde
bedrag voor. Zodra de waarborgsom vrijkomt, zorgt verzekerde ervoor
dat dit bedrag aan ons wordt terugbetaald. Verzekerde machtigt ons
over de waarborgsom te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven. Ook
moet verzekerde met ons meewerken om de waarborgsom terug te
krijgen.
Artikel 3 Wat vergoeden wij bij bijzondere vormen van
aansprakelijkheid?
3.1 Wat vergoeden wij bij schade aan een andere verzekerde?
• Is verzekerde aansprakelijk voor de schade aan een andere
verzekerde op deze polis (onderlinge aansprakelijkheid)? Dan
vergoeden wij alleen de personenschade. Zaakschade is niet verzekerd.
• Is een verzekerde aansprakelijk voor schade aan iemand van het
huispersoneel door een ongeval tijdens werkzaamheden voor
verzekerde? Dan is zowel de personenschade als de zaakschade
verzekerd.
• Is er ook een andere verzekering of voorziening waarop verzekerde
een vergoeding kan krijgen? Dan keren wij geen vergoeding uit. Wij
betalen alleen het deel van de schade dat door deze voorziening of
verzekering niet wordt vergoed.
3.2 Wat vergoeden wij bij schade ontstaan tijdens een
vriendendienst, sport, spel, logeren of oppassen?
Als u niet aansprakelijk bent, dan vergoeden wij bij het uitvoeren van
een vriendendienst, bij sport en spel en tijdens logeren of oppassen de
schade toch tot maximaal € 15.000,— per schadegebeurtenis.
Deze schade is alleen verzekerd als:
• de benadeelde een particulier is;
• de benadeelde zelf niet verzekerd is op deze polis;
• de benadeelde niet (mede)schuldig is aan de schade;
• de benadeelde niet zelf deelneemt aan de sport of het spel.
3.3 Wat vergoeden wij bij schade aan zaken onder opzicht?
Wij vergoeden schade aan zaken van iemand anders waarover een
verzekerde de zorg heeft (opzicht). Wij geven een vergoeding van
maximaal € 15.000,— per schadegebeurtenis.
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Wij vergoeden de schade in de volgende gevallen niet:
• verzekerde heeft de zorg over een zaak van een ander (dit geldt ook
als iemand namens verzekerde handelt) op basis van:
• een huurovereenkomst
• een huurkoopovereenkomst
• een leaseovereenkomst
• een erfpachtovereenkomst
• een pachtovereenkomst
• een pandovereenkomst
• vruchtgebruik
• het recht van gebruik en bewoning;
• verzekerde heeft de zorg over een zaak vanwege de uitoefening van
een bedrijf of beroep;
• verzekerde voert werkzaamheden uit (met uitzondering van een
onbetaalde vriendendienst zoals omschreven in hoofdstuk 3.2);
• verzekerde heeft de zaak zonder toestemming onder zich.
• verzekerde heeft de zorg over een:
• motorrijtuig
• (sta)caravan
• vouwwagen
• vaartuig
• luchtvaartuig
• ruimtevaartuig;
• verzekerde had de zorg over geld, geldswaardige papieren, een
bankpas, creditcard, ov-chipkaart, chipknip van een ander. Hij heeft dit
niet meer door verlies, diefstal of vermissing.
Wel verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade:
• aan een huis in het buitenland dat verzekerde heeft gehuurd voor
vakantie (inclusief schade aan de inboedel). Alleen verzekerd is de
aansprakelijkheid voor schade door brand of door water dat plotseling
uit leidingen, installaties of daarop aangesloten toestellen is gestroomd;
• door een (schotel) antenne, vlaggenstok of zonwering aan de woning
die verzekerde huurt en bewoont.
3.4 Wat vergoeden wij bij schade met of door een
motorrijtuig?
Wij vergoeden in de volgende gevallen schade met of door een
motorrijtuig:
• verzekerde veroorzaakt als passagier de schade. Hiervoor gelden wel
de voorwaarden voor onderlinge aansprakelijkheid, artikel 3.1 en
opzicht, artikel 3.3;
• iemand van het huispersoneel veroorzaakt de schade met een
motorrijtuig waarvan alleen het huispersoneel houder of bezitter is;
• verzekerde veroorzaakt schade met een motorrijtuig tijdens joyriden.
Deze schade is alleen verzekerd als verzekerde jonger dan 18 jaar is.
Ook de schade aan het motorrijtuig zelf is verzekerd tot maximaal
€ 10.000,— per schadegebeurtenis, behalve als ook een andere
verzekering geldt. De aansprakelijkheid bij diefstal of verduistering is
niet verzekerd;
• verzekerde veroorzaakt schade met een maaimachine waarvan de
motor niet sneller kan voortbewegen dan 10 kilometer per uur;
• verzekerde veroorzaakt schade met een fiets met elektrische
trapondersteuning;
• verzekerde veroorzaakt schade met een caravanmover;
• verzekerde veroorzaakt schade met kinderspeelgoed;
• verzekerde veroorzaakt schade met een op afstand bediende
modelauto.
Voor alle andere vormen van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
met of door een motorrijtuig krijgt verzekerde geen vergoeding.

Polisvoorwaarden
3.5 Wat vergoeden wij bij schade met of door een
vaartuig?
Wij vergoeden in de volgende gevallen schade met of door een
vaartuig:
• verzekerde veroorzaakt als passagier de schade. Hiervoor gelden wel
de voorwaarden voor onderlinge aansprakelijkheid, artikel 3.1 en
opzicht, artikel 3.3.
• verzekerde veroorzaakt schade als bezitter van een woonboot,
afgemeerd bij zijn vaste ligplaats. Deze dekking geldt ook indien een
deel van de woonboot verhuurd is.
• verzekerde veroorzaakt de schade met een:
• roeiboot;
• kano;
• surfplank, kiteboard, wakeboard;
• een op afstand bediende modelboot;
• een zeilboot met een zeiloppervlak van maximaal 16 vierkante meter;
De verzekering geldt niet als een dergelijk vaartuig een (buitenboord)
motor met een vermogen van meer dan 3 kW (ongeveer 4 pk) heeft.
• verzekerde veroorzaakt schade met een vaartuig bij joyvaren. Deze
schade is alleen verzekerd als verzekerde jonger dan 18 jaar is. De
schade aan het vaartuig zelf is niet verzekerd. Ook de aansprakelijkheid
bij diefstal of verduistering van het vaartuig is niet verzekerd.
Voor alle andere vormen van schade veroorzaakt met of door een
vaartuig krijgt verzekerde geen vergoeding. Schade veroorzaakt door
flyboarden en buggysurfen is niet verzekerd.
3.6 Wat vergoeden wij bij schade met of door een
luchtvaartuig?
Wij vergoeden in de volgende gevallen schade met of door een
luchtvaartuig:
• verzekerde veroorzaakt als passagier de schade. Hiervoor gelden wel
de voorwaarden voor onderlinge aansprakelijkheid en opzicht (zie
eerder in dit hoofdstuk);
• verzekerde veroorzaakt in Nederland schade met een
modelvliegtuig/drone met een gewicht van maximaal 25 kilo uitsluitend
als hiermee wordt gevlogen voor enkel recreatief gebruik en de vlucht
wordt uitgevoerd onder omstandigheden en op locaties waarbij er vanaf
de grond tijdens de gehele vlucht goed zicht is op het
modelvliegtuig/drone en het luchtruim daaromheen. Als wordt gevlogen
in de directe omgeving van een (militaire) luchthaven of als gemeente
en/of provincie het vliegen op een locatie niet toestaat dan is er geen
dekking.
Alle andere vormen van schade veroorzaakt met of door een lucht- of
ruimtevaartuig is niet verzekerd. Ook schade door de volgende
luchtvaartuigen is niet verzekerd:
• een modelvliegtuig met een gewicht groter dan 25 kilo;
• een modelraket;
• een deltavlieger, parachute, valscherm of soortgelijk toestel;
• een vlieger met een oppervlak van meer dan 1,5 vierkante meter;
• een zeppelin, luchtballon of soortgelijk luchtschip;
• een ballon met een diameter van meer dan 1 meter als hij helemaal
gevuld is.
3.7 Wat vergoeden wij bij schade door een gebouw?
De aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade door een gebouw
is in de volgende gevallen verzekerd:
• als een verzekerde een woning (inclusief alle bijgebouwen) bezit en
bewoont. Dit geldt ook als hij een deel van de woning verhuurt;
• als verzekerde niet meer of nog niet woont in een woning die hij
bezit. Aansprakelijkheid voor schade is verzekerd tot maximaal 36
maanden na het verlaten of verkrijgen van de woning;
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• als verzekerde een in Europa gelegen recreatiewoning, tweede
woning, stacaravan of huisje op een volkstuincomplex bezit. Wordt het
object verhuurd aan anderen dan is er geen dekking. Is er schade aan
een gebouw door een andere vorm van aansprakelijkheid? Dan is dit
niet verzekerd. Dat geldt ook als een gebouw nog in aanbouw is of op
een andere manier wordt gebruikt dan hiervoor genoemd.
Artikel 4 Welke schade vergoeden wij niet?
4.1 Opzet
• Als er schade ontstaat doordat een verzekerde opzettelijk en tegen
een persoon of zaak gericht iets doet of nalaat wat in strijd is met het
recht, dan is dat niet verzekerd;
• Ook als er schade ontstaat doordat een groep waarvan de verzekerde deel uitmaakt opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht
iets doet of nalaat wat in strijd is met het recht is dat niet verzekerd,
zelfs niet als het niet de verzekerde zelf was die iets deed of naliet.
In beide gevallen maakt het niet uit of de verzekerde of - een lid van de groep onder invloed van alcohol of een ander bedwelmend of
opwekkend middel verkeert. In beide gevallen is er wel dekking als de
verzekerde op het moment van zijn/haar doen of nalaten nog geen 14
jaar oud is.
4.2 Schade als gevolg van seksuele gedragingen
De verzekering biedt geen dekking voor aansprakelijkheid voor schade
door of die verband houdt met seksuele of seksueel getinte
gedragingen. Dit geldt ook als deze gedragingen in groepsverband zijn
gebeurd en verzekerde niet aan deze gedragingen heeft meegedaan.
4.3 Wapens, molest en atoomkernreacties
De verzekering biedt in de volgende gevallen geen dekking voor
aansprakelijkheid voor schade:
• door het bezit of gebruik van een wapen waarvoor verzekerde geen
vergunning heeft. Een jachtvuurwapen kan meeverzekerd worden bij
deze verzekering. Dit staat dan op het polisblad vermeld. De
aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade tijdens de jacht is
dan gedekt;
• bij molest;
• bij een atoomkernreactie. Het maakt niet uit hoe deze reactie is
ontstaan.
4.4 Er is wel dekking, maar geen recht op uitkering
Er is geen recht op een uitkering als verzekerde zich niet houdt aan zijn
verplichtingen in deze polisvoorwaarden en daarmee onze belangen
schaadt.
4.5 Verzekerde woont niet langer meer in Nederland
Indien de woonplaats van een verzekerde niet langer in Nederland is
dan eindigt de dekking van de verzekering 30 dagen nadat verzekerde
uit Nederland is verhuisd.
Artikel 5 Hoe wordt een schade vastgesteld en vergoed?
5.1 Hoe regelen wij de schade?
Wij regelen de schade en stellen de hoogte daarvan vast. Wij hebben
het recht om zelf een schikking te treffen met een benadeelde. Wij
betalen het schadebedrag of een voorschot rechtstreeks aan verzekerde
of benadeelde uit. Als wij de schade aan de benadeelde hebben
betaald, hebben wij geen verplichtingen meer aan verzekerde.
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Is verzekerde het niet eens met ons definitieve standpunt over de
schadevergoeding, dan kan hij of zij dit binnen 1 jaar laten weten. Het
ene jaar gaat in op de dag dat verzekerde of de gemachtigde(n) onze
mededeling heeft ontvangen. Na die termijn kan er niet meer op ons
standpunt teruggekomen worden.
5.2 Wat moet verzekerde doen bij schade?
Verzekerde moet zich aan een aantal verplichtingen houden. Deze
verplichtingen zijn:
• Neem zo snel mogelijk contact met de verzekeringsadviseur op;
• Geef ons alle belangrijke gegevens die te maken hebben met de
schadegebeurtenis en werk goed mee
• Doe niets wat onze belangen kan schaden.
• Geef ons, als wij daarom vragen, een schriftelijke verklaring over de
omvang van de schade en wat er gebeurd is. Verzekerde moet de
verklaring naar waarheid invullen en ondertekenen.
• Geen uitspraken doen over de aansprakelijkheid.
Als verzekerde zich niet aan deze verplichtingen houdt, kan dit
betekenen dat de schade niet verzekerd is (zie hoofdstuk 4.4). Als
verzekerde zich wel aan de verplichtingen houdt, draagt dit bij aan een
snelle afhandeling van de schademelding.
Wordt verzekerde strafrechtelijk vervolgd?
Dan geldt het volgende:
• Als wij dat willen, moet verzekerde gebruik maken van een advocaat.
Wij kunnen deze advocaat aanwijzen.
• Verzekerde moet de advocaat alle medewerking verlenen.
Verzekerde hoeft niet tegen zijn zin hoger beroep aan te tekenen tegen
een strafrechtelijk vonnis of juist daarvan af te zien. Verzekerde moet
dan wel vanaf het begin een advocaat hebben gehad.
5.3 Wat gebeurt er als ook een andere verzekering de schade
dekt?
Is er ook een andere verzekering die de schade of kosten dekt? Dan
keren wij geen vergoeding uit. Dit geldt ook als de andere verzekering
alleen dekking biedt als onze verzekering niet zou hebben bestaan.
Weigert een andere verzekeraar binnen 2 maanden te betalen? Dan
zorgen wij voor de schaderegeling. Verzekerde is wel verplicht zijn
rechten op andere verzekeraars aan ons over te dragen.
Artikel 6 Nadere omschrijvingen
Geld of geldwaardig papier
Hiermee bedoelen wij munten en bankbiljetten die als wettig
betaalmiddel worden gebruikt en papieren die een contante waarde
hebbend die gebaseerd is op geld zoals postzegels, aandelen,
obligaties, cheques, zegelboekjes, cadeaubonnen en overige cards met
een op geld waardeerbaar tegoed.
Inwonen
Met inwonen bedoelen wij de situatie dat de bedoelde perso(o)n(en) bij
de gemeente staan ingeschreven op het adres van de
verzekeringnemer
Joyriden/joyvaren
Bij joyriden gebruikt verzekerde een motorrijtuig van een ander om erin
te rijden. Hij heeft daarvoor geen toestemming van de ander en het is
ook niet wettelijk toegestaan. Verzekerde heeft niet de bedoeling om
het motorrijtuig te stelen. Joyvaren is het- zelfde, maar dan met een
vaartuig.
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Molest
Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer en muiterij. De exacte definitie staat in de tekst van het Verbond
van Verzekeraars. Deze tekst heeft het Verbond van Verzekeraars op 2
november 1981 op de griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den
Haag gedeponeerd.
Motorrijtuig
Voertuig met een motor. Dit voertuig beweegt zich op een andere
manier voort dan langs rails.
Opzicht
Hiervan is sprake:
• als verzekerde voor een periode zaken van een ander gebruikt,
bewaart, vervoert, bewerkt, behandelt, leent, bewoont. De zaken
moeten aan verzekerde zijn toevertrouwd;
• of als verzekerde op een andere wijze zaken onder zich heeft
genomen. Verzekerde oefent dan feitelijk de macht uit over zaken (tot
op zekere hoogte).
Personenschade
Schade door letsel of aantasting van de gezondheid of overlijden,
inclusief schade die hieruit voortvloeit.
Schadegebeurtenis
Een bij het afsluiten van de verzekering nog onzeker voorval dat zich
plotseling en onverwacht en onvoorzien voordoet:
• dat schade veroorzaakt en
• dat plaatsvindt tijdens de duur van de verzekering en
• waarbij verzekerde is betrokken. Voorvallen die met elkaar verband
houden, beschouwen wij als één schadegebeurtenis.
Vruchtgebruik
Met vruchtgebruik heeft verzekerde het recht om zaken te gebruiken
die geen eigendom zijn. Hieronder valt ook het recht op bewoning. Een
voorbeeld: iemand heeft in zijn testament staan dat zijn kinderen het
huis erven. Maar er staat ook in dat zijn vrouw in het huis mag blijven
wonen tot zij overlijdt. Dan heeft zij het vruchtgebruik.
Wapen(s)
Zie hiervoor de Wet Wapens en Munitie. Deze is te vinden op de
volgende website:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wapens-en-munitie. Hier staan alle
wapens vermeld die onder deze definitie vallen.
Zaak
Hier bedoelen wij onder andere een ding of voorwerp mee.
Zaakschade
Beschadiging, vernietiging of verlies van een zaak, inclusief de schade
die hieruit voortvloeit.
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