
 
 

 
Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren 
nr. 1364 
 
De voorwaarden zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken: 
1. Begripsomschrijvingen  5. Premie 
2. Dekking   6. Wijzigingen 
3. Uitsluitingen   7. Duur en einde van de verzekering  
4. Schade   8. Andere verzekeringen 
 
 
1. Begripsomschrijvingen 
1.1. Verzekerden "in gezinsverband" zijn: 
 a  u, de verzekeringnemer; 
 b  uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner; 
 c  de met u in gezinsverband samenwonende personen; 
 d  de ongehuwde (pleeg- en/of stief-)kinderen van u of uw echtgeno(o)t(e), die uitwonend zijn voor studie; 
 e  de bij u inwonende (groot)ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten van u of uw echtgeno(o)t(e); f uw logés voorzover hun  
  aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering; 
 g  uw huispersoneel, voorzover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde. 
 
1.2. Verzekerden "alleenstaande" zijn: 
 a  u, de verzekeringnemer; 
 b  uw logés, voorzover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering; 
 c  uw huispersoneel, voorzover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde. 
 
1.3. Hoedanigheid 
 Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade, mits die niet is toegebracht bij: 
 het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep; 
 het verrichten van betaalde (handen)arbeid; 
 Deze beperkingen gelden niet voor: 
 a  uw huispersoneel; 
 b  uw ongehuwde, inwonende of voor studie uitwonende, kinderen, indien zij tijdens vakantie, vrije tijd of studie werkzaamheden voor  
  anderen dan de verzekerden verrichten. 
 c  een verzekerde tijdens de uitoefening van een van onderstaande beroepen of het verrichten van hier- uit voortvloeiende betaalde  
  (handen)arbeid: 
  -bejaardenverzorgende  -geestelijk verzorg(st)er / dominee 
  -demonstrateur/-trice  -(koor)dirigent(e) 
  -diëtiste  -kinderoppasser / gastouder 
  -enquêteur/-trice  -maatschappelijk werk(st)er 
 d  een verzekerde tijdens het verrichten van onbezoldigd vrijwilligerswerk; 
  De onder b, c en d omschreven dekking geldt niet voorzover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering. 
  Aanspraken van de werkgever/opdrachtgever, diens rechtverkrijgenden of nagelaten betrekkingen, welke voortvloeien uit schade  
  toegebracht tijdens de uitoefening van de onder b, c en d genoemde werkzaamheden, zijn niet gedekt. 
 
1.4. Schade 
 Onder schade wordt verstaan: 
 a  Schade aan personen: 
  schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, waaronder begrepen de  
  daaruit voortvloeiende schade. 
 b  Schade aan zaken: 
 schade door beschadiging of vernietiging of verloren gaan van zaken van anderen dan de verzekerden, waaronder begrepen de daaruit  
 voortvloeiende schade. 
 
2. Omschrijving van de dekking 
 Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade veroorzaakt of ontstaan tijdens de verzekeringsduur binnen de  
 hoedanigheid. Voor alle verzekerden tezamen wordt per gebeurtenis niet meer uitgekeerd dan het verzekerde bedrag. 
 
2.1 Onderlinge aansprakelijkheid 
 De aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar is uitsluitend verzekerd voor de door de betrokken verzekerden geleden  
 schade aan personen en voorzover deze verzekerden terzake van de schade geen recht op vergoeding uit andere hoofde hebben. 
 De aansprakelijkheid van een verzekerde jegens huispersoneel is, tijdens de uitoefening van diens werkzaamheden, ook ten aanzien van  
 schade aan zaken verzekerd 
 
2.2 Proceskosten en wettelijke rente 
 Boven het verzekerde bedrag vergoeden wij: 
 a  de kosten van proces- en rechtsbijstand, gemaakt met onze toestemming of op ons verzoek; 
 b  de wettelijke rente over de gedekte schade. 
 
2.3 Zekerheidstelling 
 a  Indien, als waarborg voor de rechten van een benadeelde, de overheid het stellen van geldelijke zekerheid verlangt, stellen wij deze tot  
  ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag. 
 b  Uitsluitend wij zijn gerechtigd over de zekerheidstelling te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven.  
  c De verzekerde is verplicht alle medewerking te verlenen om de terugbetaling te verkrijgen. 
 
2.4 Onroerende zaken 
 Met betrekking tot schade door onroerende zaken is uitsluitend verzekerd de aansprakelijkheid van u of een van de inwonende verzekerden als  
 bezitter van: 
 -het door hem/haar bewoonde pand of woonboot met de daarbij behorende bebouwingen, ook indien een deel daarvan wordt verhuurd; 



 -een woning of woonboot met de daarbij behorende bebouwingen, die door hem/haar was of zal worden bewoond; 
 -een in Europa gelegen tweede woning, recreatiewoning, stacaravan of huisje op een volkstuincomplex, mits deze niet uitsluitend dienen tot  
 verhuur. 
 
2.5 Vriendendienst 
 Bij het beoordelen van aansprakelijkheid zullen wij geen beroep doen op de omstandigheid dat de schade is toegebracht in het kader van een  
 vriendendienst. 
 Bij toekenning van een dergelijke schade: 
 -worden alle aanspraken op uitkering, die de benadeelde uit andere hoofde heeft, in mindering gebracht; 
 -wordt geen schade vergoed, indien de vorderende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde,  
 natuurlijke persoon of diens nagelaten betrekkingen; 
 wordt nimmer meer uitgekeerd dan € 12.500 per gebeurtenis voor alle benadeelden tezamen. 
 
3.Uitsluitingen 
3.1 Opzet 
 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; 
 -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 de verzekerde zelf zodanig  
 heeft gehandeld of nagelaten. 
 Aan het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk handelen of nalaten doet niet af dat de verzekerde of, in geval 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. 
 
3.2 Seksuele gedragingen 
 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; 
 -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 de verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen. 
 
3.3.Opzicht 
3.3.1.  Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade: 
3.3.1.1 aan zaken die een verzekerde of iemand namens deze bezit of gebruikt uit hoofde van: 
 a  een huur-, huurkoop-, gebruiks-, lease-, (erf)pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en  
  bewoning). Gedekt blijft echter de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade toegebracht aan: 
  -een gehuurde woning of onderdeel daarvan, voorzover de aansprakelijkheid voortvloeit uit de huurovereenkomst; 
  -een voor vakantiedoeleinden gebruikt verblijf, alsmede de daarin aanwezige inboedel, voorzover deze schade is veroorzaakt door  
  brand of water of stoom gestroomd uit leidingen of daarop aangesloten toestellen en installaties van waterleiding of centrale  
  verwarming; 
 b  de uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven)beroep; 
 c  het verrichten van (handen)arbeid anders dan bij wijze van vriendendienst; 
3.3.1.2 aan zaken die een verzekerde onrechtmatig bezit of gebruikt. Deze bepaling is niet van toepassing wanneer de verzekerde jonger is dan 14  
 jaar, tenzij een verzekerde van 14 jaar of ouder de betreffende zaak eveneens bezit of gebruikt. 
3.3.1.3 aan motorrijtuigen, (sta-)caravans, vaartuigen (waaronder zeilplanken) en luchtvaartuigen, die een verzekerde of iemand namens deze bezit of  
 gebruikt, zulks onverminderd het onder 3.4., 3.5. en 3.6. bepaalde; 
3.3.2  Aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan zaken die een verzekerde onder zich heeft -anders dan onder 3.3.1 genoemd -is  
 verzekerd tot ten hoogste € 12.500 per gebeurtenis. 
 
3.4. Motorrijtuigen 
 Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat een verzekerde in eigendom  
 heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt. 
 Deze uitsluiting geldt niet voor de aansprakelijkheid: 
 a  van een verzekerde als passagier van een motorrijtuig; 
 b  van een in 1.1.a, b, en c en 1.2.a. genoemde verzekerde voor schade veroorzaakt door huispersoneel met of door een motorrijtuig  
  waarvan geen van de andere verzekerden houder of bezitter is; 
 c  van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door motorisch voortbewogen maaimachines en kinderspeelgoed, die een snelheid  
  van 16 km per uur niet kunnen overschrijden; 
  De onder a, ben c omschreven dekking geldt niet voorzover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering. 
 d  van een verzekerde voor schade door op afstand bediende modelauto's. 
 e  van een verzekerde voor schade veroorzaakt tijdens joyriding met een motorrijtuig, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Onder  
  joyriding wordt verstaan elk wederrechtelijk gebruik van een motorrijtuig, zonder de bedoeling te hebben zich dit motorrijtuig toe te  
  eigenen. Ingeval van joyriding zonder geweldpleging geldt deze dekking niet indien voor het motorrijtuig een aansprakelijkheids- 
  verzekering is gesloten. Niet gedekt blijft de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade in geval van diefstal of verduistering van  
  het motorrijtuig. 
  Voor schade aan het motorrijtuig zelf geldt een dekking van ten hoogste € 7.500. 
 
3.5. Vaartuigen 
 Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door een vaartuig. 
 Deze uitsluiting geldt niet voor de aansprakelijkheid van een verzekerde: 
 a  voor schade veroorzaakt met of door woonboten, roeiboten, kano's, zeilplanken, op afstand bediende model boten en zeilboten met een  
  zeiloppervlakte van ten hoogste 16 m2, tenzij deze boten zijn uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 3  
  kW (ongeveer 4 PK); 
 b  als passagier van een vaartuig; 
 c  voor schade veroorzaakt tijdens joyvaren met een vaartuig, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Onder joyvaren wordt verstaan  
  elk wederrechtelijk gebruik van een vaartuig, zonder de bedoeling te hebben zich dit vaartuig toe te eigenen. Ingeval van joyvaren  
  zonder geweldpleging geldt deze dekking niet indien voor het vaartuig een aansprakelijkheidsverzekering is gesloten. 
  Niet gedekt blijft de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade: 
  -ingeval van diefstal of verduistering van het vaartuig; 
  -aan het vaartuig zelf. 
 
3.6. Luchtvaartuigen 
 Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door een luchtvaartuig, modelvliegtuig, een  
 doelvliegtuig, valschermzweeftoestel, een luchtschip, een modelraket, alsmede een ballon met een diameter van meer dan 1 m. in geheel  



 gevulde toestand 
 Deze uitsluiting geldt niet voor de aansprakelijkheid van een verzekerde: 
 a  voor schade veroorzaakt met of door deltavliegen, parasailing en parachutespringen; 
 b  voor schade met of door kabelvliegers met een oppervlakte van maximaal 1,5 m2, zeil- en model- vliegtuigen, waarvan het gewicht ten  
  hoogste 20 kg bedraagt; 
 c  als passagier van een luchtvaartuig. 
  Deze dekking geldt niet voorzover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering. 
 
3.7. Molest en atoomkernreacties 
 Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt: 
 a  door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij; de zes genoemde vormen van  
  molest, alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d d 2  
  november 1981 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is gedeponeerd; 
 b  door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. 
 
3.8 Wapens 
 Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade van een verzekerde veroorzaakt in verband met het bezit en/of gebruik van wapens als bedoeld  
 in de Wet Wapens en Munitie, waarvoor verzekerde geen vergunning heeft. De aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt  
 in verband met het bezit en/of gebruik van vuurwapens tijdens de jacht is uitsluitend gedekt voorzover nadrukkelijk meeverzekerd. 
 
4 Schade 
4.1 Verplichtingen van de verzekerde 
 Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die voor ons tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is deze verplicht: 
 a  die gebeurtenis ons zo spoedig mogelijk te melden; 
 b  zich te onthouden van al hetgeen waaruit erkenning van schuld zou kunnen worden afgeleid; 
 c  alle gegevens en stukken met betrekking tot de schade direct aan ons door te zenden; 
 d  de volle medewerking te geven aan de schade behandeling en alles na te laten wat onze belangen zou kunnen schaden; 
 
 De verzekering geeft geen dekking als de verzekerde een van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor onze belangen heeft  
 geschaad 
 
4.2 Elk recht op schadevergoeding vervalt, indien verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt. 
 
4.3 Vaststelling en regeling van schade 
 Wij belasten ons met de vaststelling en de regeling van de schade. 
 Wij hebben het recht de benadeelde rechtstreeks schadeloos te stellen en met deze schikkingen te treffen. Daarbij houden wij de belangen van  
 de verzekerde in het oog. 
 Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen en is de waarde daarvan samen met andere uitkeringen hoger dan het verzekerde  
 bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen, 
 naar keuze van de verzekerde, naar evenredigheid verminderd. 
 
4.4. Verval van rechten 
 a  Elk uit deze verzekering voortvloeiend recht op schadevergoeding vervalt, als u binnen 1 jaar na onze schriftelijke definitieve beslissing  
  hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt.  
 b  In elk geval vervalt het recht op schadevergoeding, als niet binnen 5 jaar na een schade deze aan ons is gemeld Deze termijn geldt niet  
  voor de verzekerde die aantoont, dat deze daarvan redelijkerwijs geen verwijt treft. 
 
5. Premie 
5.1Premiebetaling 
 Uiterlijk op de 30e dag nadat zij verschuldigd worden dient u de premie, de kosten en de assurantiebelasting te betalen. Als u niet op tijd  
 betaalt, is de dekking geschorst met ingang van de dag waarop het bedrag verschuldigd was. U dient het verschuldigde bedrag alsnog te  
 betalen. 1ijdens de schorsing verlenen wij geen dekking. De dekking gaat pas weer in daags nadat wij het verschuldigde hebben ontvangen. 
 
5.2 Premierestitutie 
 Uitsluitend bij beëindiging van de verzekering op grond van 6.1. en 7.2.b verlenen wij restitutie van premie over de nog niet verstreken  
 verzekeringstermijn. 
 
6 Wijzigingen 
6.1. Wijziging van premie en voorwaarden 
 Als wij onze premies of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort als deze verzekering herzien, kunnen wij deze verzekering aan de  
 nieuwe premies of voorwaarden aanpassen op een door ons te bepalen datum. 
 Wij lichten u over zo'n wijziging in en gaan er dan van uit dat u daarmee akkoord gaat, tenzij u ons binnen de termijn genoemd in onze  
 mededeling, schriftelijk het tegendeel laat weten. In het laatste geval eindigt de verzekering op de datum genoemd in onze mededeling. U kunt  
 deze verzekering niet opzeggen, als: 
 a  de aanpassing van de premie of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; 
 b  de aanpassing een verlaging van de premie of een verruiming van de dekking inhoudt. 
 
7 Duur en einde van de verzekering 
7.1 Duur van de verzekering 
 Deze verzekering is aangegaan voor en wordt verlengd volgens de in de polis vermelde termijnen. 
 
7.2 Einde van de verzekering 
 De verzekering eindigt door schriftelijke opzegging: 
 a  per contractsvervaldatum, mits de opzegging ten minste 1 maand voor deze datum is verzonden. Wij zullen daarentegen een termijn  
  van ten minste 2 maanden in acht nemen; 
 b  nadat wij een krachtens deze verzekering gedekte schade hebben afgewikkeld, mits de opzegging uiterlijk op de 30e dag na afwikkeling  
  is geschied met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 14 dagen. 
  Wanneer een verzekerde zijn woonplaats niet langer in Nederland heeft, eindigt voor deze de dekking van de verzekering 30 dagen na  
  het vertrek. 
 
8. Andere verzekeringen 
 Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de aansprakelijkheid van de verzekerde wordt gedekt door een andere  
 verzekering, al dan niet van oudere datum, die voorziet in het vergoeden van de schade of daarin zou hebben voorzien indien deze verzekering  
 niet zou hebben bestaan; 



 
     Privacyreglement 
 Uw persoonsgegevens zullen door ons worden verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het beheren van de  
 daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en om de dienstverlening van de AEGON-groep uit te  
 breiden. Op deze verwerking is de gedragscode van de brancheorganisatie van toepassing. 
 Indien u geen prijs stelt op meer informatie over producten en diensten van de AEGON-groep, kunt u dit kosteloos schriftelijk aan AEGON  
 melden onder antwoordnummer 6518,8900 RV Leeuwarden. 
 
Klachten 
 op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. 
 -Voor klachten of geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming of uitvoering van deze overeenkomst kunt u zich wenden  
 tot de Directie van AEGON Schadeverzekering N.V., Postbus 23005, 8900 MG Leeuwarden. 
 -Indien het antwoord van de Directie voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus  
 93560, 2509 AN Den Haag, telefoon 070-3338999. 
 -Indien u geen gebruik wenst te maken van deze klachtenbehandelingprocedure, of u vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet  
 bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. 


