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Artikel 1  Voor wie geldt deze verzekering? 
1. Deze verzekering geldt voor: 

a. u; 

b. alle personen uit uw gezin die volgens de Gemeentelijke Basis Administratie op uw adres staan 

ingeschreven; 

c. uw meerderjarige, ongehuwde kinderen, die vanwege studie niet meer thuis wonen; 

d. uw huispersoneel, maar alleen als het gaat om aansprakelijkheid die verband houdt met hun 

werkzaamheden; 

e. uw logé(e)s, maar alleen als hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering. 

2. Als wij in deze voorwaarden over “u” spreken bedoelen wij ook andere verzekerden. 

 

Artikel 2  Waar geldt deze verzekering? 
1. De verzekering geldt in de hele wereld. 

2. Woont een verzekerde niet meer in Nederland? Dan eindigt voor deze verzekerde de dekking 

automatisch binnen 30 dagen na  vertrek. Behalve als het gaat om logé(e)s. 

 

Artikel 3  Wanneer geldt deze verzekering? 
1. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde als particulier. 

2. De verzekering biedt geen dekking voor aansprakelijkheid die verband houdt met het 

uitoefenen van een (neven)bedrijf of  (neven)beroep of het verrichten van betaalde 

arbeid. Behalve als het gaat om: 

a. uw huispersoneel; 

b. uw kinderen, tijdens stage, vakantiewerk of een bijbaan, al dan niet tegen betaling. 

Maar alleen als aansprakelijkheid niet wordt  gedekt door een andere verzekering. En 

niet als het gaat om een aanspraak van de werkgever; 

c. een verzekerde die onbetaald vrijwilligerswerk verricht. 

3. De dekking geldt voor schade die wordt veroorzaakt of is ontstaan tijdens de looptijd van 

deze verzekering. 

 

Artikel 4  Wat verzekeren wij? 
1. Wij dekken uw aansprakelijkheid voor schade aan personen en schade aan zaken. Wij vergoeden de 

schade voor alle verzekerden  samen per gebeurtenis tot ten hoogste het verzekerde bedrag dat op het 

polisblad staat. 

2. Met schade aan personen bedoelen wij: schade door letsel of aantasting van de gezondheid van 

personen, al dan niet met dodelijke  afloop en de schade die daaruit voortvloeit. 

3. Met schade aan schade aan zaken bedoelen wij: schade door beschadiging, vernietiging of het 

verloren gaan van zaken van     anderen dan de verzekerden en de schade die daaruit voortvloeit. 

4. Zijn verzekerden aansprakelijk ten opzichte van elkaar? Dan bieden wij daar ook dekking voor. Maar 

alleen voor schade aan personen. En alleen als er geen andere verzekering of voorziening is die deze 

schade dekt. Deze dekking geldt niet als het gaat om  een vordering die wordt ingesteld door een ander 

dan de verzekerde die rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken was (of diens erfgenamen). 
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5. Wij verzekeren ook uw aansprakelijkheid voor schade die wordt toegebracht door uw huisdier. Heeft u 

het huisdier tijdelijk aan  iemand anders toevertrouwd? En brengt het dier schade toe aan die persoon? 

Dan bieden wij daarvoor ook dekking. 

6. Wij bieden dekking als u aansprakelijk bent als eigenaar of bezitter van een onroerende zaak. Maar 

alleen als het gaat om: 

a. de woning of woonboot (of de bebouwingen die daarbij horen) waar u woont. Dat geldt ook als een 

deel van de woning of  woonboot wordt verhuurd; 

b. de woning of woonboot (of de bebouwingen die daarbij horen) die door u niet meer of nog niet 

wordt bewoond. Maar alleen  voor een periode van ten hoogste 12 maanden na het verlaten of het 

verkrijgen van de woning of woonboot; 

c. een in Europa gelegen tweede woning of woonboot, recreatiewoning, stacaravan of huisje op een 

volkstuincomplex. Maar  alleen als deze niet uitsluitend dient om verhuurd te worden aan derden; 

d. een woning of woonboot in aanbouw in Nederland, bestemd om door uzelf bewoond te worden; 

7. Wij bieden geen dekking voor andere gevallen van aansprakelijkheid voor schade door onroerende 

zaken. Dus ook niet voor schade  door onroerende zaken in aanbouw of exploitatie. Tenzij u gekozen 

heeft voor de dekking ‘Aansprakelijkheid onroerende zaken’. Wij  zetten dat dan op uw polisblad. 

8. Verricht u gratis een vriendendienst voor iemand die geen verzekerde is? En brengt u daarbij schade 

toe aan deze persoon? Dan kan het zijn dat u daarvoor niet aansprakelijk bent. Maar wij keren dan 

toch een vergoeding uit, als het gaat om een gebeurtenis waarvoor u aansprakelijk zou zijn als het 

geen vriendendienst was geweest. Dat doen wij alleen als de schade niet aan deze persoon zelf is te 

wijten. Deze uitkering bedraagt per gebeurtenis maximaal € 10.000,00 voor alle verzekerden samen. 

Wij keren niet   uit: 

a. als de schade vergoed wordt door een verzekering of een andere voorziening; 

b. als de schade niet gevorderd wordt door deze persoon (of zijn erfgenamen) zelf. 

 

Artikel 5.  Wat verzekeren wij bij schade aan spullen van anderen? 
1. Wij bieden geen dekking voor schade aan spullen die niet van u zijn, maar die u wel gebruikt: 

a. omdat er sprake is van huur, huurkoop, lease, erfpacht, pacht, pand of vruchtgebruik (waaronder 

het recht van gebruik en  bewoning); 

b. omdat u deze gebruikt in de uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven) beroep; 

c. omdat u deze gebruikt voor het verrichten van handenarbeid. 

2. Wij bieden geen dekking voor schade aan spullen die u heeft, maar die u niet mag hebben 

(bijvoorbeeld omdat ze gestolen  zijn). 

3. Wij bieden geen dekking voor schade aan motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens, vaartuigen 

(waaronder zeilplanken) en  luchtvaartuigen die van anderen zijn en die u gebruikt. 

4. Wij bieden geen dekking voor schade als gevolg van verlies, diefstal of vermissing van geld, 

waardepapieren, bankpassen en  betaalpassen, chipcards of creditcards, die van een ander zijn en waar 

u voor zorgt. 

5. Wij bieden wel dekking aan de hiervoor genoemde spullen als u aansprakelijk bent voor schade 

veroorzaakt door brand aan een  pand dat u huurt om te bewonen. Deze dekking geldt tot een 

maximum van € 175.000,00 per gebeurtenis. 

6. Wij bieden wel dekking als u aansprakelijk bent voor schade, veroorzaakt door brand aan een 

vakantiewoning die u in het  buitenland huurt en de inboedel die bij die woning hoort. 
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7. Wij bieden wel dekking als u als huurder aansprakelijk bent voor schade veroorzaakt door een 

voorwerp dat op uw huurwoning is  gemonteerd. Zoals een antenne, vlaggenstok, zonwering, of 

voorzetramen. Maar alleen als sprake is van schade aan de woning en/of de daarbij behorende 

bebouwingen. 

8. Bent u in andere gevallen aansprakelijk voor schade aan spullen die niet van u zijn, maar die u wel 

gebruikt? Dan bieden wij  dekking tot een bedrag van € 20.000,00 per gebeurtenis. 

 

Artikel 6  Wat verzekeren wij bij schade door motorrijtuigen? 
1. Wij bieden geen dekking als u aansprakelijk bent voor schade veroorzaakt met of door een 

motorrijtuig dat van u is, of dat u bezit,  houdt, bestuurt of gebruikt. 

2. Daarop maken wij een paar uitzonderingen. Wij bieden wel dekking: 

a. als u aansprakelijk bent voor schade door lading die van het motorrijtuig valt; 

b. als u aansprakelijk bent als passagier van een motorrijtuig; 

c. als uw huispersoneel aansprakelijk is voor schade met of door een motorrijtuig dat niet van u of van 

een andere verzekerde is; 

d. als u aansprakelijk bent voor schade door: 

- motorisch voortbewogen gebruiksvoorwerpen. Zoals maaimachines, kinderspeelgoed en 

dergelijke. Maar alleen als zij niet  harder kunnen dan 10 km per uur; 

- op afstand bediende modelauto’s; 

- motorrijtuigen die bedoeld zijn om buiten de wegen te gebruiken en voor vrijetijdsbesteding. 

Zoals cross-trikes, golfkarretjes  en strand- of zandbuggy’s; 

e. als u aansprakelijk bent voor schade veroorzaakt tijdens joyriding met een motorrijtuig. Maar 

alleen als degene die de schade heeft veroorzaakt jonger is dan 18 jaar. Wij bedoelen met joyriding 

dat een motorrijtuig zonder toestemming en in strijd met de  wet wordt gebruikt. Wij bieden ook 

dekking voor schade aan het motorrijtuig zelf. Daarvoor vergoeden wij 1% van het verzekerd 

bedrag met een maximum van € 12.500,00. 

Wordt schade toegebracht aan een brom- of snorfiets? Dan bieden wij alleen dekking als de 

veroorzaker jonger dan 16 jaar is.  Wij bieden geen dekking: 

- in geval van diefstal of verduistering van het motorrijtuig; 

- in geval van joyriding zonder geweldpleging, als voor het motorrijtuig een aansprakelijkheids-

verzekering is gesloten; 

f. als u aansprakelijk bent voor schade veroorzaakt met of door een fiets met elektrische 

trapondersteuning. 

 

Artikel 7  Wat verzekeren wij bij schade door vaartuigen? 
1. Wij bieden geen dekking als u aansprakelijk bent voor schade veroorzaakt met of door een vaartuig. 

2. Daarop maken wij een paar uitzonderingen. Wij bieden wel dekking: 

a. als u aansprakelijk bent voor schade veroorzaakt met of door roeiboten, kano’s, zeilplanken en op 

afstand bediende  modelboten; 

b. als u aansprakelijk bent voor schade aan personen en die schade is veroorzaakt met of door een 

zeilboot met een zeiloppervlakte van ten hoogste 16 m². Behalve als deze zeilboot is uitgerust met 

een (buitenboord)motor met een vermogen  van meer dan 3 KW (ongeveer 4 PK); 

c. als u aansprakelijk bent als passagier van een vaartuig. 
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Artikel 8  Wat verzekeren wij bij schade door luchtvaartuigen? 
1. Wij bieden geen dekking als u aansprakelijk bent voor schade veroorzaakt met of door een 

luchtvaartuig. Daaronder verstaan wij ook een modelvliegtuig van meer dan 20 kg, een zeilvliegtuig, 

een doelvliegtuig, een valschermzweeftoestel, een kabelvlieger met een zeiloppervlakte van meer dan 

1,5 m², een luchtschip, een modelraket en een ballon met een diameter van meer dan één meter  in 

geheel gevulde toestand. 

2. Daarop maken wij een paar uitzonderingen. Wij bieden wel dekking: 

a. als u aansprakelijk bent voor schade door lading die van of uit het luchtvaartuig valt; 

b. als u aansprakelijk bent voor schade met of door een kite of board tijdens kitesurfing of 

kitebuggyen; 

c. als u aansprakelijk bent voor schade met of door deltavliegen, parasailen of parachutespringen. 

 

Artikel 9  Wat vergoeden wij bij schade door vuurwapens? 
1. Wij bieden geen dekking als u aansprakelijk bent voor schade veroorzaakt door wapens zoals bedoeld 

in de Wet wapens en  munitie. 

2. Gaat het om wapens waarvoor u een vergunning heeft? En die u gebruikt volgens die vergunning? Dan 

heeft u wel dekking. 

3. Heeft u het ‘Jagersrisico’ meeverzekerd? Dan zetten wij dat op het polisblad. Wij verzekeren dan uw 

aansprakelijkheid voor schade  die is toegebracht door of met vuurwapens tijdens de jacht in 

Nederland. Maar alleen als u in het bezit bent van de vereiste vergunningen. Wij geven een 

verzekeringsbewijs af zoals bedoeld in de jachtwet. De kosten daarvan zitten in de premie. Met 

verzekerde bedoelen wij voor deze dekking: 

a. u als jachtaktehouder als genoemd in het verzekeringsbewijs; 

b. minderjarigen tussen de 16 en 18 jaar die onder toezicht van u jagen (zoals bedoeld in artikel 12 lid 

2 sub b. van de jachtwet); 

c. iemand die in uw gezelschap jaagt, als hij niet zelf een jachtakte nodig heeft (gastjagers met een 

logeerakte). 

 

Artikel 10  Welke schade vergoeden wij nooit? 
Wij bieden nooit dekking: 

a. Voor schade veroorzaakt door opzet of door seksuele gedragingen. Onder opzet verstaan wij: 

opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht handelen of nalaten in strijd met de wet. Deze 

uitsluiting geldt ook als er sprake is van handelen in groepsverband. Het gebruik van alcohol of drugs 

geldt bij deze uitsluiting nooit als excuus; 

b. als u aansprakelijk bent voor schade door asbest of die verband houdt met asbest. 
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Artikel 11  Wat vergoeden wij boven het verzekerde bedrag? 
1. Boven het verzekerd bedrag vergoeden wij: 

a. de kosten van procedures en de rechtsbijstand die daarvoor nodig is; 

b. de wettelijke rente over het gedeelte van de hoofdsom dat door deze verzekering gedekt is. Daarbij 

geldt dat wij de standpunten in de procedure bepalen en dat wij de advocaat kiezen. 

2. Verlangt een overheid in het belang van degene die schade heeft geleden een financiële zekerheid van 

u vanwege een schade die  gedekt is door deze verzekering? Dan verstrekken wij een borgsom tot 

maximaal 10% van het bedrag dat u verzekerd heeft. Wordt het bedrag vrijgegeven? Dan moet u alle 

medewerking verlenen om de borgsom terug te krijgen. 

 

Artikel 12  Wat gebeurt er als er een andere verzekering is? 
1. Is er een andere verzekering die dekking biedt voor de schade? Of die dekking zou bieden, als deze 

verzekering niet zou bestaan?  Dan biedt deze verzekering alleen dekking voor het gedeelte van de 

schade dat niet door de andere verzekering gedekt wordt. Wij  vergoeden het eigen risico op de andere 

verzekering niet. 

2. Als u weet dat er een andere verzekering is die de schade zou kunnen dekken, dan moet u ons dat 

vertellen. 

 

Artikel 13  Kunt u andere partijen voor de schade aanspreken? 
Bent u aansprakelijk voor een schade, maar heeft u het recht om een andere partij (deels) voor die schade 

aan te spreken? Dan moet u uw rechten aan ons overdragen en ons helpen om de schade op die andere 

partij te verhalen. 

 


