
Onze voorwaarden voor
aansprakelijkheid

1

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren  AVP/ALG 1001

Deze algemene voorwaarden vormen tezamen met de op het polisblad van toepassing verklaarde bijzondere voorwaarden en clausules de

verzekeringsvoorwaarden.

1 Verzekeringsovereenkomst

1.1 Grondslag
Deze verzekering is een overeenkomst tussen de verzekeringnemer en de maatschappij, welke is aangegaan op basis van de door de

verzekeringnemer ingediende aanvraag alsmede door of namens hem verstrekte inlichtingen en verklaringen – in welke vorm dan

ook – die geacht worden daarmee één geheel te vormen.

1.2 Mededelingsplicht
Op grond van het bepaalde in artikel 7:928 van het Burgerlijk Wetboek was de verzekeringnemer verplicht om vóór het sluiten

van deze verzekering aan de maatschappij alle feiten mede te delen die hij kende of behoorde te kennen, en waarvan, naar hij

begreep of behoorde te begrijpen, de acceptatiebeslissing van de maatschappij afhing of kon afhangen.

1.3 Vereiste van onzekerheid
Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 van het Burgerlijk Wetboek, indien

en voor zover de schade van een derde, waarvoor hij de verzekerde aansprakelijk stelt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan

het voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor een verzekerde schade was ontstaan dan

wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan.

2 Begripsomschrijvingen

2.1 In deze verzekering wordt verstaan onder:

2.1.1 Verzekerde: de verzekeringnemer en ieder ander die als zodanig wordt aangemerkt in de toepasselijke bijzondere voorwaarden.

2.1.2 Verzekeringnemer: de persoon, met wie de maatschappij de verzekering is aangegaan en die als zodanig is vermeld op het

polisblad.

2.1.3 Maatschappij: de op het polisblad vermelde verzekeringsmaatschappij of de gevolmachtigd agent die namens haar optreedt.

2.1.4 Gevolmachtigd agent: de onderlinge waarborgmaatschappij Wederkerige 1820 U.A., gevestigd te Hoorn.

2.1.5 Gebeurtenis: een binnen de geldigheidsduur van de verzekering plaatsvindende verwezenlijking van een onder deze verzekering

gedekt risico. In geval van een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen worden deze geacht te hebben plaatsgevonden op

het tijdstip waarop de eerste gebeurtenis zich voordeed.

2.1.6 Geldigheidsgebied: de verzekering in de gehele wereld.

2.1.7 Eigen risico: het op het polisblad vermelde bedrag dat per gebeurtenis voor rekening van de verzekerde blijft.

3 Duur en einde van de verzekering

3.1 Geldigheidsduur

3.1.1 De verzekering heeft een onbepaalde duur.

3.2 Einde van de verzekering

3.2.1 De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging door de verzekeringnemer op elke gewenste datum met inachtneming van

een opzeggingstermijn van een maand.

3.2.2 De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging door de maatschappij:

a binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor de maatschappij tot een uitkeringsverplichting kan leiden, door de

verzekerde aan maatschappij is gemeld of nadat de maatschappij een uitkering krachtens de verzekering heeft gedaan dan wel

heeft afgewezen. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan twee maanden

na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief, behoudens in het geval dat de opzegging verband houdt met het opzet

van een verzekerde om de maatschappij te misleiden;

b indien de verzekeringnemer de premie verschuldigd op de eerste premievervaldag niet tijdig betaalt of weigert te betalen

alsmede indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt of weigert te betalen, in het laatste geval echter

uitsluitend indien de maatschappij de verzekeringnemer na het verstrijken van de premievervaldag vruchteloos tot betaling van

de vervolgpremie heeft aangemaand. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het in geval van

niet-tijdige betaling niet eerder dan twee maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief;

c binnen twee maanden na de ontdekking dat de verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering

niet is nagekomen en de verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet om de maatschappij te misleiden dan wel de

maatschappij de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in

de opzeggingsbrief genoemde datum.

3.2.3 De verzekering eindigt van rechtswege een maand nadat de verzekeringnemer ophoudt zijn woonplaats in Nederland te hebben.

4 Wijziging van premie en/of voorwaarden

4.1 Indien de maatschappij de tarieven en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort en bloc of groepsgewijs wijzigt, heeft

zij het recht de premie en/of voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen met ingang van een



door de maatschappij vast te stellen datum. De maatschappij stelt de verzekeringnemer tijdig schriftelijk in kennis van de

voorgenomen wijziging en de datum waarop deze van kracht wordt.

4.2 Indien de verzekeringnemer de verzekering niet binnen 30 dagen na kennisgeving van de voorgenomen wijziging heeft opgezegd,

wordt hij geacht met de wijziging in te stemmen. In dat geval wordt de verzekering per de in de kennisgeving genoemde datum

voortgezet met toepassing van de gewijzigde premie en/of voorwaarden.

5 Premiebetaling

5.1 De verzekeringnemer dient de premie, daaronder begrepen de kosten en de assurantiebelasting, vooruit te betalen op de

premievervaldatum.

5.2 Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of

weigert te betalen, wordt zonder dat een nadere ingebrekestelling door de maatschappij is vereist geen dekking verleend ten

aanzien van alle gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden.

5.3 Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van alle gebeurtenissen

die na de weigering hebben plaatsgevonden.

5.4 Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die

hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat de maatschappij de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk heeft

aangemaand en betaling is uitgebleven.

5.5 De verzekeringnemer blijft gehouden de premie alsmede door de maatschappij in rekening gebrachte administratie- en

incassokosten te voldoen.

5.6 De dekking wordt weer van kracht voor aanspraken die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden na de

dag waarop hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is voor het geheel door de maatschappij is ontvangen. In geval van

overeengekomen termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in kracht wordt hersteld nadat alle onbetaald gebleven termijnen

alsmede door de maatschappij in rekening gebrachte administratie- en incassokosten zijn voldaan.

5.7 Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer verschuldigd wordt in verband met een

tussentijdse wijziging van de verzekering.

5.8 Onder vervolgpremie wordt verstaan de premie die de verzekeringnemer van jaar tot jaar verschuldigd wordt na het verstrijken van

het eerste verzekeringsjaar.

6 Schademelding, -vaststelling en -regeling

6.1 Verplichtingen na schade

6.1.1 Schademeldingsplicht: zodra de verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor de maatschappij tot een

uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan de maatschappij te melden.

6.1.2 Schade-informatieplicht: de verzekerde is verplicht op verzoek van de maatschappij binnen redelijke termijn een schriftelijke en

ondertekende verklaring over de oorzaak, toedracht en omvang van de schade over te leggen aan de maatschappij en alle gevraagde

inlichtingen en bescheiden te verschaffen.

6.1.3 Medewerkingsplicht: de verzekerde is verplicht volledige medewerking te verlenen aan het behandelen van een door derden

geëiste schadevergoeding, aan het verhalen van schade door de maatschappij en het overdragen aan de maatschappij van alle

rechten, die de verzekerde met betrekking tot die schade op een derde mocht hebben. De verzekerde is voorts verplicht om de

aanwijzingen van de maatschappij nauwkeurig op te volgen en alles na te laten wat de belangen van de maatschappij zou kunnen

benadelen.

6.1.4 Schadebeperkingsplicht: de verzekerde is verplicht onmiddellijk alle maatregelen te nemen ter beperking van de schade.

6.1.5 Mededelingsplicht: de verzekerde is verplicht de maatschappij een opgave te verstrekken van alle andere verzekeringen, waarop de

schade is gedekt of kan zijn gedekt.

6.1.6 Onthoudingsplicht: de verzekerde is verplicht geen enkele toezegging te doen, verklaring af te leggen of handeling te verrichten,

waaruit erkenning van aansprakelijkheid kan worden afgeleid.

6.1.7 Aangifteplicht: in geval van schade door diefstal, inbraak, vandalisme, afpersing, beroving of enig (vermoeden van een) ander

strafbaar feit is de verzekerde verplicht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aangifte te doen bij de politie.

6.1.8 Sanctie bij niet nakomen verplichtingen: aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de verzekerde een of

meer van de hiervoor onder 6.1.1 tot en met 6.1.7 genoemde verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de

maatschappij heeft benadeeld.

6.1.9 Verval van rechten: elk recht op uitkering komt te vervallen, indien de verzekerde de hiervoor onder 6.1.1 tot en met 6.1.7

genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de maatschappij te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht

niet rechtvaardigt. Het recht op uitkering komt tevens te vervallen, indien de schademelding niet heeft plaatsgevonden binnen

twaalf maanden na verwezenlijking van het risico.

6.2 Schadevaststelling en -regeling

6.2.1 De maatschappij is belast met de vaststelling en regeling van de schade en zij heeft het recht met benadeelden schikkingen treffen

en hen rechtstreeks schadeloos te stellen. 

7 Verjaring en verval van rechten

7.1 Een rechtsvordering tegen de maatschappij tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie jaar na de aanvang van de

dag, volgende op die waarop de verzekerde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden of bekend had kunnen worden. 

7.2 Een rechtsvordering tegen de maatschappij tot het doen van een uitkering vervalt onmiddellijk, indien:

a de verzekerde de opzet heeft gehad de maatschappij bij schade te misleiden, tenzij de misleiding het verval niet rechtvaardigt.

b de verzekerde de verplichtingen uit deze verzekering bij schade niet nakomt en daardoor de redelijke belangen van de

maatschappij schaadt.
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8 Andere verzekeringen

8.1 Indien een onder deze verzekering gedekte schade tevens is gedekt onder één of meer andere verzekeringen, al dan niet van oudere

datum, of onder één of meer andere verzekeringen gedekt zou zijn indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, dan geldt

deze verzekering slechts als excedent boven hetgeen is of wordt of zou moeten worden gedekt onder deze andere verzekering(en),

ongeacht de strekking van een in deze andere verzekering(en) opgenomen samenloopbepaling.

9 Privacy

9.1 Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de maatschappij verwerkt

ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en

bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke

verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’

van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kan worden geraadpleegd via de website van het Verbond van Verzekeraars

www.verzekeraars.nl. De gedragscode kan ook worden opgevraagd bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93460, 2609 AL

Den Haag, tel. (070) 333 86 00.

9.2 De bij een schade verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in de database van de Stichting Centraal Informatie Systeem

(Stichting CIS) van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Het privacyreglement van de Stichting CIS is op deze

registratie van toepassing.

10 Toepasselijk recht/Klachten en geschillen

10.1 Deze verzekering wordt beheerst door Nederlands recht.

10.2 Klachten en geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de totstandkoming of uitvoering van deze verzekering kunnen

worden voorgelegd aan de gevolmachtigd agent. Wanneer het oordeel van de gevolmachtigd agent voor de verzekerde niet

bevredigend is, kan de verzekerde zich wenden tot Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus

93267, 2609 AG Den Haag. 

10.3 Wanneer de verzekerde geen gebruik wil maken van de geschillenbeslechtingsmogelijkheden die het KiFiD biedt, of de uitkomst

daarvan niet bevredigend vindt, kan de verzekerde het geschil voorleggen aan de rechter. Geschillen voortvloeiende uit of verband

houdende met de uitvoering van deze verzekering zijn in eerste aanleg onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te

Alkmaar.

10.4 Onverminderd het hiervoor in 16.3 bepaalde kunnen de maatschappij en de verzekeringnemer respectievelijk de verzekerde

gezamenlijk besluiten hun geschil in eerste instantie te doen oplossen door middel van mediation conform het op de

aanvangsdatum van de mediation geldende reglement van de Stichting Nederlands Mediation instituut te Rotterdam.

11 Mededelingen

11.1 Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekeringnemer kunnen worden gedaan aan diens laatste bij de maatschappij

bekende adres of aan het adres van de bemiddelaar tot wiens portefeuille deze verzekering behoort.

Beperking Terrorismerisico

1 Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden en de toepasselijke bijzondere voorwaarden en clausules wordt – voor zover niet nadrukkelijk an-

ders is bepaald – verstaan onder:

1.1 Terrorisme: gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet

op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met

elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge

hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat

deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde

politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

1.2 Kwaadwillige besmetting: het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht

genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische,

biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge

hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische

belangen kunnen aantasten,waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is

beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

1.3 Preventieve maatregelen: van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk

dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit risico zich heeft verwezenlijkt de

gevolgen daarvan te beperken.

1.4 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT): een door het Verbond van Verzekeraars in

Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringen, die voor in

Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de hiervoor onder Terrorisme,

Kwaadwillige besmetting en Preventieve maatregelen omschreven risico’s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht.

2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico

2.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de hiervoor in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen, er binnen de grenzen

van de toepasselijke bijzondere voorwaarden dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband

houdt met:
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• terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen;

• handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna

gezamenlijk aan te duiden als ‘het terrorismerisico’, dan geldt dat de uitkeringsplicht van de maatschappij ter zake van iedere

bij haar ingediende aanspraak op uitkering is beperkt tot het bedrag van de uitkering, die de maatschappij ter zake van die

aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT.

2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar.

Voornoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van

een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen.

2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op:

• schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;

• gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per

jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars

tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen.

Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door

verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde objecten

waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder

geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan vijftig meter afstand van elkaar

gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor

rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek,

dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep

behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten.

3 Uitkeringsprotocol NHT

3.1 Op de herverzekering van de maatschappij bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het

Protocol). Het Protocol, inclusief toelichting, is op 13 juni 2003 bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te ’s-Gravenhage

gedeponeerd onder nummer 27178761 en op 4 juni 2003 bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 79/2003. Op grond van de

in dit Protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerd

bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om

alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over

voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke

uitkering aan de maatschappij te doen.

3.2 De NHT is, met inachtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in

verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet

worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT is bindend

jegens maatschappij, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden.

3.3 Eerst nadat de NHT aan de maatschappij heeft meegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, ter zake van een

vordering tot uitkering aan hem zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1

bedoelde uitkering ter zake tegenover de maatschappij aanspraak maken.

3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op uitkering

die worden gemeld binnen 2 jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een

verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van dit artikel wordt beschouwd.

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering  AVP/ ZJIB1001

1 Verzekerden

1.1 Verzekerden in gezinsverband
Verzekerden zijn:

a verzekeringnemer;

b zijn/haar echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner;

c de met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen;

d hun minderjarige kinderen;

e hun meerderjarige ongehuwde kinderen, die bij hen inwonen of voor studie uitwonend zijn;

f hun grootouders, ouders, schoonouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten, die bij hen inwonen;

g hun logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering;

h hun huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde.

1.2 Alleenstaande verzekeringnemer
Indien verzekeringnemer is verzekerd als alleenstaande worden als verzekerden beschouwd:

a verzekeringnemer;

b zijn/haar logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering;

c het huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van verzekeringnemer.

2 Hoedanigheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde als particulier. De aansprakelijkheid verband houdende met het uitoefenen van

een (neven)bedrijf of (neven)beroep, en het verrichten van betaalde handenarbeid, is niet gedekt.

4

Onze voorwaarden voor
aansprakelijkheid Postbus 90386

1006 BJ  Amsterdam
info@wederkerige.nl 
www.wederkerige.nl

t 0229 25 93 31
f 020 617076



Deze beperkingen van de hoedanigheid gelden niet voor:

a het huispersoneel als bedoeld in artikel 1;

b de in artikel 1.1.d en e genoemde kinderen, indien zij tijdens vakantie, vrije tijd of studie (stage)werkzaamheden voor anderen

dan verzekerden verrichten, al dan niet tegen betaling.

De aansprakelijkheid van de kinderen is in dit geval slechts verzekerd voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door

een andere verzekering.

Aanspraken van de werkgever of diens rechtverkrijgenden of nagelaten betrekkingen zijn niet gedekt.

3 Dekking

3.1 Aansprakelijkheid/schade
Gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden in hun bovengenoemde hoedanigheid voor schade veroorzaakt of ontstaan tijdens

de verzekeringsduur, en wel voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het op het polisblad genoemde bedrag per gebeurtenis.

Overal waar in deze voorwaarden wordt gesproken over schade wordt hieronder verstaan: schade aan personen en schade aan

zaken.

• Onder schade aan personen wordt verstaan: schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de

dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

• Onder schade aan zaken wordt verstaan: schade door beschadiging en/of vernietiging en/of verloren gaan van zaken van

anderen dan verzekerden, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

3.2 Onderlinge aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar is uitsluitend gedekt voor de door de betrokken verzekerden

geleden schade aan personen en voor zover deze verzekerden ter zake van het gebeurde geen aanspraken uit anderen hoofde

hebben.

De aansprakelijkheid van een verzekerde jegens huispersoneel voor schade ten gevolge van bedrijfsongevallen is ook ten aanzien

van schade aan zaken gedekt.

3.3 Proceskosten en wettelijke rente
Boven het verzekerd bedrag worden vergoed:

a de kosten van met goedvinden of op verlangen van verzekeraar gevoerde procedures en in zijn opdracht verleende

rechtsbijstand;

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

3.4 Zekerheidstelling
Indien een overheid wegens een krachtens de verzekering gedekte schade het stellen van een geldelijke zekerheid verlangt ter

waarborging van de rechten van benadeelde(n), zal verzekeraar deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste 10% van het verzekerd

bedrag. Verzekerden zijn verplicht verzekeraar te machtigen over de zekerheid te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en

bovendien alle medewerking te verlenen om terugbetaling te verkrijgen.

3.5 Onroerende zaken 
Met betrekking tot onroerende zaken is gedekt de aansprakelijkheid van de in artikel 1.1 a tot en met f of 1.2.a genoemde

verzekerden:

a als bezitter van het door hem/haar bewoonde pand, waaronder ook wordt verstaan een woonboot, met de daarbij behorende

bebouwingen, ook indien een deel daarvan wordt verhuurd;

b als bezitter van een pand met de daarbij behorende bebouwingen, dat door hem/haar niet meer of nog niet wordt bewoond, dit

voor een periode van ten hoogste twaalf maanden na het verlaten of het verkrijgen van de woning of woonboot;

c als bezitter van een in Europa gelegen tweede woning, recreatiewoning, stacaravan of huisje op een volkstuincomplex, mits

deze niet uitsluitend dienen tot verhuur aan derden.

Overige aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken, waaronder aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken in

aanbouw of exploitatie, is niet gedekt.

3.6 Huisdieren
Gedekt is de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade veroorzaakt door huisdieren, tenzij deze worden gehouden voor de

uitoefening van een (neven)beroep of (neven)bedrijf.

3.7 Vriendendienst
Indien een verzekerde aan anderen dan verzekerden schade veroorzaakt waarvoor hij niet aansprakelijk is, omdat zijn handelingen

plaatsvonden in het kader van het belangeloos verrichten van een vriendendienst, zal de maatschappij niettemin schade vergoeden

tot een bedrag van 15.000 euro per gebeurtenis.

4 Uitsluitingen

4.1 Opzet
a Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit, zijn/haar

opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten.

b Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een tot een groep behorende verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of

voortvloeiende uit opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten van een of meer tot de

groep behorende personen, ook in geval niet verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten.

Aan het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk handelen of nalaten doet niet af dat de verzekerde of, ingeval deze tot een

groep behoort, een of meer tot de groep behorende personen zodanig onder invloed van alcohol of andere stoffen

verkeert/verkeren, dat deze/die niet in staat is/zijn de wil te bepalen.

4.2 Seksuele gedragingen
a Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar

seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook.
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b Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een tot een groep behorende verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of

voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook van een of meer tot de groep behorende

personen, ook in geval niet verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen.

4.3 Opzicht
4.3.1 Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade:

a. aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft uit hoofde van:

• een huur-, huurkoop-, lease-, erfpacht-, pacht- of pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en

bewoning),

• de uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven)beroep,

• het verrichten van handenarbeid;

b aan zaken die een verzekerde onrechtmatig onder zich heeft;

c aan motorrijtuigen, (sta)caravans, motor- en zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken) en luchtvaartuigen, die een verzekerde of

iemand namens hem/haar onder zich heeft.

d bestaande uit en/of als gevolg van verlies, diefstal of vermissing van geld, geldswaardige papieren, bank-, betaalpassen of

creditcards, die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft.

Deze uitsluiting geldt niet voor:

a de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door brand aan de door hem/haar voor vakantiedoeleinden

gehuurde, in het buitenland gelegen, woning en de daartoe behorende inboedel;

b de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door een (schotel)antenne, die is gemonteerd op of aan het

door hem/haar voor eigen bewoning gehuurde pand, voor zover er sprake is van schade aan dat pand en/of de daarbij

behorende bebouwingen en de verzekerde voor die schade als huurder aansprakelijk is.

4.3.2 Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde onder zich heeft, anders dan in de gevallen

bedoeld onder 4.3.1, zijn verzekerd tot 15.000 euro per gebeurtenis.

4.3.2 Dekking van de aansprakelijkheid inzake schade die een verzekerde als passagier heeft veroorzaakt als vermeld in 4.4, 4.6 en 4.7

blijft onverminderd van kracht.

4.4 Motorrijtuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat een verzekerde in eigendom heeft,

bezit, houdt, bestuurt of gebruikt. Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor:

a de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van een motorrijtuig; het bepaalde in de artikelen 3.2 en 4.3 blijft echter

onverkort van toepassing;

b de aansprakelijkheid van verzekerden genoemd in artikel 1.1.a, b en c en 1.2.a voor schade veroorzaakt door huispersoneel met

of door een motorrijtuig waarvan geen van de andere verzekerden dan het huispersoneel houder of bezitter is;

c de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade met of door motorisch voortbewogen maaimachines, kinderspeelgoed en

dergelijke gebruiksvoorwerpen, mits zij een snelheid van tien kilometer per uur niet kunnen overschrijden, alsmede van op

afstand bediende modelauto's.

4.5 Vaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een vaartuig. Deze uitsluiting geldt niet voor:

a de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door roeiboten, kano's, zeilplanken en op afstand bediende modelboten;

b de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan personen, veroorzaakt met of door zeilboten met een zeiloppervlakte

van ten hoogste 16 m2, tenzij deze vaartuigen zijn uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 3

KW (ongeveer 4 Pk);

c de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van een vaartuig; het bepaalde in de artikelen 3.2 en 4.3 blijft echter

onverkort van toepassing.

4.6 Joyriding of Joysailing
De uitsluitingen zoals vermeld in artikel 4.4 en 4.6 gelden niet voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade

veroorzaakt tijdens joyriding/joysailing met een motorrijtuig/vaartuig, mits de veroorzaker jonger is dan achttien jaar. Onder

joyriding/joysailing wordt verstaan elk wederrechtelijk gebruik van een motorrijtuig/vaartuig zonder de bedoeling te hebben zich

dit motorrijtuig/vaartuig toe te eigenen.

Niet gedekt blijft de aansprakelijkheid:

a in geval van diefstal of verduistering van het motorrijtuig of vaartuig;

b voor schade aan het motorrijtuig of vaartuig zelf.

Gedekt is echter de aansprakelijkheid voor schade aan het motorrijtuig of vaartuig zelf tot 7.500 euro per gebeurtenis, tenzij de

schade wordt gedekt door een verzekering al dan niet van oudere datum.

In geval van joyriding/joysailing zonder geweldpleging geldt deze dekking niet indien voor het motorrijtuig of vaartuig een

aansprakelijkheidsverzekering is gesloten.

4.7 Luchtvaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een luchtvaartuig, een modelvliegtuig, een zeilvliegtuig,

een doelvliegtuig, een valscherm-zweeftoestel, een luchtschip, een modelraket alsmede een ballon met een diameter van meer dan

één meter in geheel gevulde toestand. Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor:

a de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door modelvliegtuigen, waarvan het gewicht ten hoogste 20 kg bedraagt;

een (kabel)vlieger van maximaal 1,6 m2 oppervlak, een deltavlieger, een parasailer of een parachute;

b de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van een luchtvaartuig; het bepaalde in de artikelen 3.2 en 4.3 blijft echter

onverkort van toepassing.

4.8 Woonplaats niet langer in Nederland
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde die zijn/haar woonplaats niet langer in Nederland heeft, 

met dien verstande dat dan de verzekering voor hem/haar eindigt dertig dagen na vertrek.
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4.9 Wapens
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of het gebruik van wapens als bedoeld in

de Wet Wapens en Munitie, waarvoor verzekerde geen vergunning heeft.

De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of het gebruik van vuurwapens tijdens de jacht is

uitsluitend gedekt voor zover nadrukkelijk meeverzekerd.

4.10 Molest
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt of ontstaan door een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,

binnenlandse onlusten, oproer of muiterij, zoals deze begrippen moeten worden opgevat volgens de tekst, die door het Verbond

van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in ’s-Gravenhage is gedeponeerd

onder nummer 136/1981.

4.11 Atoomkernreacties
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit een atoomkernreactie,

onverschillig hoe deze is ontstaan. Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals

kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Voor Jagers  AVJ 1001

De bijzondere voorwaarden van deze rubriek zijn uitsluitend van toepassing indien dit blijkt uit een aantekening op het polisblad.

1 Dekking

1.1 De verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid overeenkomstig de eisen gesteld in de Flora- en Faunawet van:

a verzekeringnemer/jachtaktehouder genoemd in het verzekeringsbewijs;

b ieder die in gezelschap van verzekeringnemer/jachtaktehouder met een geweer jaagt en beschikt over een jachtakte als bedoeld

in artikel 46 van de Flora- en Faunawet.

1.2 De verplichte dekking krachtens de Flora- en Faunawet is bepaald op 907.560,43 euro per gebeurtenis. Voor zover krachtens de

polisvoorwaarden een hoger bedrag is verzekerd, blijven ten aanzien van het hogere bedrag de polisvoorwaarden onverminderd van

kracht.

1.3 De verzekering is van kracht in Europa. Het verzekeringsbewijs heeft, krachtens de Flora- en Faunawet, heel Nederland als

verzekeringsgebied.

De polisvoorwaarden blijven ten opzichte van de (mede)verzekerden onverminderd van kracht.

Clausules  CLA 1001

1 Clausule 01 - Kinderoppas

Verzekerd is schade toegebracht door, op deze polis meeverzekerde, kinderen jonger dan veertien jaar aan anderen dan een

verzekerde tijdens de periode dat die ander, niet zijnde een beroeps- of bedrijfsmatige oppas, met het toezicht op het kind is belast.

Deze dekking geldt bij het ontbreken van wettelijke aansprakelijkheid. Als norm voor de schaderegeling geldt hetgeen

hieromtrent in het Burgerlijk Wetboek is bepaald.

Geen schadevergoeding zal worden verleend indien de eisende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis

betrokken benadeelde natuurlijke persoon of diens nagelaten betrekkingen.

Bij verlening van schadevergoeding zullen alle aanspraken/vergoedingen die de benadeelde mocht hebben uit andere hoofde in

mindering worden gebracht.

2 Clausule 02 - Dierenoppas

Verzekerd is schade toegebracht door een huisdier waarvan verzekerde eigenaar is, aan anderen dan een verzekerde tijdens de

periode dat die ander, niet zijnde een beroeps- of bedrijfsmatige oppas, met het toezicht op het huisdier is belast. Deze dekking

geldt bij het ontbreken van wettelijke aansprakelijkheid. Als norm voor de schaderegeling geldt hetgeen hieromtrent in het

Burgerlijk Wetboek is bepaald. 

Geen schadevergoeding zal worden verleend indien de eisende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis

betrokken benadeelde natuurlijke persoon of diens nagelaten betrekkingen.

Bij verlening van schadevergoeding zullen alle aanspraken/vergoedingen die de benadeelde mocht hebben uit andere hoofde in

mindering worden gebracht.

3 Clausule 03 - Betaald klussen

In tegenstelling tot hetgeen is bepaald in artikel 4.3.1 sub a, is meeverzekerd de aansprakelijkheid voor schade toegebracht door

verzekerde(n) bij het, buiten dienstverband en niet bedrijfsmatig, verrichten van (betaalde) handenarbeid, naast de normale

loondienstbetrekking. De maximale vergoeding bedraagt 15.000 euro per gebeurtenis.

4 Clausule 4 - Verhuur tweede woning

Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde(n) als eigenaar/bezitter van een tweede woning welke (regelmatig) verhuurd

wordt. In geval van waterschade geldt een eigen risico van 150 euro per gebeurtenis.
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