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Verzekerden - 1.1

1.2

Als het gezin verzekerd is, zijn ook 

verzekerd de personen die verblijf houden 

in een (verpleeg)tehuis, rust- of 

herstellingsoord.

94.2 - 5.10

Opzichtuitsluiting Uitsluiting geldt o.a. niet voor schade door 

brand of water gestroomd uit leiding of 

toestel aan een gehuurd logiesverblijf.

3.4.e Uitsluiting geldt o.a. niet voor schade door 

brand aan een voor vakantie gehuurde 

woning is verzekerd. Er geldt een eigen 

risico van € 45.

99.2 Uitsluiting geldt o.a. niet voor schade door 

brand en/of water gestroomd uit een 

waterleiding aan een gehuurde 

vakantiewoning en voor schade door een 

(schotel)antenne, vlaggenstok of 

zonnepanelen. 

2.3.5

Opzicht Niet uitgesloten opzichtschades zijn 

verzekerd tot maximaal € 10.000.

3.4 Niet uitgesloten opzichtschades zijn 

verzekerd tot maximaal € 4.538.

Niet uitgesloten opzichtschades zijn 

verzekerd tot maximaal € 25.000. Ook 

dekking voor schade aan geleende zaken 

tot maximaal € 2.500.

1.3.4

Schade door motorisch aangedreven 

apparatuur (bijv. grasmaaiers, 

kinderspeelgoed)

Verzekerd als zij niet harder kunnen dan 10 

km/uur.

3.5.c Verzekerd als zij niet harder kunnen dan 10 

km/uur.

100.2.3 Verzekerd als zij niet harder kunnen dan 20 

km/uur.

2.4.3

Joyriding met een motorrijtuig Verzekerd mits verzekerde jongers is dan 

18 jaar.

Schade aan  het voertuig is verzekerd tot 

maximaal € 10.000.

3.5.d/e Verzekerd mits verzekerde jongers is dan 

18 jaar.

Schade aan  het voertuig is niet verzekerd.

100.4.2 Verzekerd mits verzekerde jongers is dan 

18 jaar en bij bromfietsen jonger dan 16 

jaar.

Schade aan  het voertuig is verzekerd tot 

maximaal € 12.500.

2.4.5

Zeilboot Schade door een zeilboot is verzekerd als 

het zeiloppervlak maximaal 16 m2 

bedraagt.

3.6.a Schade door een zeilboot is verzekerd als 

het zeiloppervlak maximaal 16 m2 

bedraagt.

101.2.2 Schade door een zeilboot is verzekerd als 

het zeiloppervlak maximaal 20 m2 

bedraagt.

2.5.1

Modelvliegtuig Schade door een modelvliegtuig is 

verzekerd als het gewicht maximaal 

20 kg bedraagt.

3.7.a Schade door een modelvliegtuig is 

verzekerd als het gewicht maximaal 

20 kg bedraagt.

102.2.1 Schade door een modelvliegtuig is 

verzekerd als het gewicht maximaal 

25 kg bedraagt.

2.6.1

AnsvarIdéa

Oude voorwaarden

Ansvar



Cyber Geen bepaling in voorwaarden. - Geen bepaling in voorwaarden. - Uitgesloten is de aansprakelijkheid van een 

verzekerde van 16 jaar of ouder voor 

schade veroorzaakt in verband met het 

beschadigen, hinderen, vertragen, 

binnendringen, afluisteren of beperken van 

computers, randapparatuur, telefoons, 

netwerken, servers, websites of andere 

geautomatiseerde werken van derden 

zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

2.9

Schade door extra woning (niet 

zijnde vakantiewoning)

De aansprakelijkheid voor schade door een 

andere in Nederland gelegen woning is 

verzekerd als deze permanent is bewoond.

2.9.d De aansprakelijkheid voor schade door een 

bij AnsvarIdéa verzekerd woonhis is 

verzekerd als het gaat om shade aan 

eigendommen van de huurders door water 

of olie. De vergoeding bedraagt maximaal 

10% van de verzekerde som van dit 

woonhuis tot maximaal € 45.378.

99.1.3 De aansprakelijkheid voor schade door een 

andere in Nederland gelegen woning is 

verzekerd als deze permanent is bewoond 

en het adres aan ons is opgegeven.

1.3.3.1.e

Brandschade aan de huurwoning Geen bepaling in voorwaarden. - Niet verzekerd. - Verzekerd is de aansprakelijkheid van 

verzekerde voor schade door brand of 

ontploffing aan het pand dat verzekerde 

huurt en bewoont. Vergoeding is maximaal 

€ 125.000.

1.3.3.3

Schade door een antenne Verzekerd, ook aan het door verzekerde 

gehuurde en bewoonde pand. Idem voor 

zonwering, voorzetraam en vlaggenstok.

3.4.f Verzekerd, ook aan het door verzekerde 

gehuurde en bewoonde pand.

99.2 Verzekerd, ook aan het door verzekerde 

gehuurde en bewoonde pand. Idem voor 

vlaggenstok, zonwering, zonnepanelen en 

voorzetramen.

1.3.3.4

Vriendendienst (zonder 

aansprakelijkheid)

Verzekerd tot maximaal € 10.000. 2.10 Niet verzekerd. - Verzekerd tot maximaal € 25.000. 1.3.6.1

Sport en spel (zonder 

aansprakelijkheid)

Verzekerd tot maximaal € 10.000. 2.10 Niet verzekerd. - Verzekerd tot maximaal € 25.000. 1.3.6.2

Oppassituaties (zonder 

aansprakelijkheid)

Verzekerd tot maximaal € 10.000. 2.10 Niet verzekerd. - Verzekerd tot maximaal € 25.000. 1.3.6.3

Zekerheidsstelling Als een overheid een waarborgsom vraagt 

in verband met de vergoeding van een 

gedekte schade, dan betalen wij deze 

waarborgsom tot maximaal € 50.000.

2.8 Als een overheid een waarborgsom vraagt 

in verband met de vergoeding van een 

gedekte schade, dan betalen wij deze 

waarborgsom tot maximaal 10% van het 

verzekerd bedrag en nooit meer dan

 € 22.689.

98 Als een overheid een waarborgsom vraagt 

in verband met de vergoeding van een 

gedekte schade, dan betalen wij deze 

waarborgsom tot maximaal 10% van het 

verzekerd bedrag.

1.3.2

Ansvar



Prosumer - - - - Het kan zijn dat een verzekerde een 

vergissing heeft gemaakt bij het 

vervaardigen van zaken, waardoor die

zaak schade aan (spullen van) iemand 

anders veroorzaakt.

De prosumerdekking vergoedt de schade 

van degene die schade heeft geleden, ook 

als verzekerde een vergoeding voor het 

vervaardigen heeft gekregen en ongeacht 

de vraag wie aansprakelijk is.

1.3.7

Bestuurdersaansprakelijkheid - - - - Is verzekerde als vrijwilliger actief als 

bestuurslid bij een vereniging of stichting 

waarvan het balanstotaal maximaal € 

500.000 is? Wanneer verzekerde als 

vrijwillig bestuurslid van zo’n vereniging of 

stichting aansprakelijk is volgens de 

juridische regels, dan verzekeren wij  onder 

voorwaarden de zuivere vermogensschade 

die uit deze aansprakelijkheid voortvloeit 

tot maximaal € 25.000.

1.3.8

(Psychologische) hulpverlening na 

personenschade

- - - - Veroorzaakt verzekerde ernstig letsel aan 

iemand anders en is die schade onder deze 

verzekering gedekt? En loopt verzekerde 

hierdoor psychische klachten op? Dan 

vergoeden wij medische kosten die 

verzekerde maakt om deze klachten te 

behandelen. De vergoeding bedraagt

maximaal € 2.500 per verzekeringsjaar.

1.3.9

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op het polisblad en in de verzekeringsvoorwaarden.
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