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ALGEMENE VOORWAARDEN 
De voorwaarden die op de verzekerde rubriek betrekking hebben, zijn onderverdeeld in Algemene en 
Bijzondere voorwaarden. De Algemene voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken: 
1. Algemene begripsomschrijvingen 
2. Algemene uitsluitingen 
3. Bijzondere bepalingen terrorismedekking 
4. Verplichtingen in geval van schade 
5. Verjaring 
6. Andere verzekeringen 
7. Premie 
8. Wijzigingen 
9. Duur en einde van de verzekering 
10. Adres 
11. Toepasselijk recht 
12. Uw Privacy 
13. Klachten 

Definitie verzekeringsovereenkomst 

Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeen gekomen, aan het vereiste 
van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door verzekerde of een derde 
geleden schade op vergoeding waarvan jegens verzekeraar respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt 
gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de 
verzekering onzeker was dat daaruit voor de verzekerde, respectievelijk de derde schade was ontstaan dan 
wel naar de normale loop van omstandigheden zou ontstaan. 

Mededelingsplicht 

Verzekeringnemer is verplicht om voor het sluiten van de overeenkomst aan “Verzekeraar” alle feiten mede te 
delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat die van belang (kunnen) 
zijn voor de acceptatiebeslissing van “Verzekeraar”. Het betreft zowel hemzelf als andere belanghebbenden bij de 
gevraagde verzekering. Indien niet of niet volledig aan de mededelingsplicht is voldaan, kan zulks ertoe leiden 
dat het recht op uitkering of het recht op verlenen van rechtsbijstand wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien met 
opzet tot misleiden van “Verzekeraar” is gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de 
verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft “Verzekeraar” tevens het recht de verzekering op te zeggen. 

1. Algemene begripsomschrijvingen 

De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 
1. wij, ons, onze of verzekeraar: De risicodrager(s) met wie het verzekeringscontract wordt gesloten. Wie 

de risicodragers op het verzekeringscontract zijn en voor welk aandeel zij deelnemen staat vermeld op 
het polisblad. 

2. U, uw: Degene die de verzekering heeft gesloten. 
3. Verzekerde: Degene die in de van toepassing zijnde voorwaarden als zodanig is omschreven. 

2. Algemene uitsluitingen 

Deze verzekering geeft - naast het in de Bijzondere voorwaarden gestelde - geen dekking voor schade: 
1. waarover een verzekerde opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt; 
2. of het verlenen van rechtsbijstand, die voortvloeit uit of verband houdt met gewapend conflict, 

burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij. Voor de betekenis van deze begrippen 
gelden de begripsomschrijvingen die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 
1981 bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s Gravenhage zijn gedeponeerd onder nummer 
136/1981. 

3. of het verlenen van rechtsbijstand, die ontstaat door, optreedt bij of voortvloeit uit atoomkernreacties, 
onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet voor schade veroorzaakt door radio-
actieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om 
gebruikt te worden voor commerciële doeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven 
vergunning van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen vanradio-actieve 
stoffen. Onder “kerninstallatie” wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet 
Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van 
een schip. Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade 
aansprakelijk is, blijft de uitsluiting onverkort van kracht. 

3. Bijzondere bepalingen terrorismedekking 

1. Begripsomschrijvingen 
In deze bijzondere bepalingen en de daarop berustende bepalingen wordt – voor zover niet anders blijkt 
– verstaan onder: 

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 
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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. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag 
van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op het 
financieel toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken 
verzekering. 

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 ten gevolge 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. 

3 Preventieve maatregelen: Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden 
getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of 
kwaad willige besmetting af te wenden of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – 
de gevolgen daarvan te beperken. 

4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT): Een 
door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte 
herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van 
verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of 
indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 3.1, 3.2 en 3.3 
omschreven risico’s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht. 

5 Verzekeringsovereenkomsten:  
a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 1:1 onder "staat waar het risico is gelegen" van de Wet op het 
financieel toezicht betrekking hebben op in Nederland gelegen risico’s. 
b. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een 
verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekering 
nemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de 
rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. 
c. Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een 
verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien 
verzekeringnemer een rechts persoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging 
van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. 

6 In Nederland toegelaten verzekeraars: Levens-, natura-, uitvaart- en 
schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel toezicht bevoegd zijn 
om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen. 

2. Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico De volgende bepalingen zijn van toepassing naast 
en/of in afwijking van het in de Bijzondere Voorwaarden onder Schade bepaalde; 

1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in 3.1.1, 3.1.2 en 3.1.3 gegeven 
omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking 
bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: 

. 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”, geldt dat de uitkeringsplicht van 
de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op 
schadevergoeding en/of uit kering, is beperkt tot het bedrag van de 
uitkering die de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt onder 
de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van 
een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag 
van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde 
vermogensopbouw. 

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

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 deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 
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 
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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 50 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 
1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol 

afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol 
vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de 
schadevergoeding of het verzekerde 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 
verzekeraar te doen. 

2 De NHT is, met inachtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol 
afwikkeling claims, 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 verzekeraar, 
verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden. 

3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij 
wijze van voorschot, terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden 
uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in 3.3.1 bedoelde 
uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak maken. 

4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol 
slechts van kracht voor aanspraken op schade vergoeding en/of uitkering die worden 
gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of 
omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het 
terrorismerisico in de zin van deze Bijzondere bepalingen wordt beschouwd. 

4. Verplichtingen in geval van schade 

Zodra een verzekerde kennis draagt of behoort te dragen van een gebeurtenis die voor ons tot schade- 
vergoeding kan leiden, is hij verplicht: 
1. die gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan ons te melden; 
2. alle maatregelen te nemen ter voorkoming van onmiddellijk dreigende schade en ter beperking van 

bestaande schade; 
3. in geval van aansprakelijkheid: zich te onthouden van al hetgeen waaruit ten onrechte erkenning van 

schuld of; 
4. aansprakelijkheid zou kunnen worden afgeleid; 
5. zijn volle medewerking te verlenen bij de regeling van de schade en alles na te laten, wat onzebelangen 

zou kunnen schaden; 
6. alle gegevens die op een schade betrekking hebben aan ons te geven en de daarop betrekking 

hebbende brieven en stukken onmiddellijk aan ons door te zenden; 
7. aan ons op te geven welke andere verzekeringen op de schade ten tijde van de gebeurtenis van 

toepassing (kunnen) zijn; 
8. de aanwijzingen van ons of van door ons ingeschakelde deskundigen nauwkeurig te volgen en de 

terzake van de schade gestelde vragen volledig en naar waarheid te beantwoorden. 
De verzekering geeft geen dekkingen, indien de verzekerde een van deze verplichtingen niet is nagekomen en 
daardoor onze belangen heeft geschaad. 

5. Verjaring 

Een rechtsvordering tegen “Verzekeraar” tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie jaren na 
de aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan 
bekend is geworden. Niettemin verjaart de rechtsvordering bij verzekering tegen aansprakelijkheid niet voordat 
zes maanden zijn verstreken nadat de vordering waartegen de verzekering dekking verleent, binnen de voor 
deze geldende verjarings- of vervaltermijn is ingesteld. 

6. Andere verzekeringen 

Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de verzekerde rechten kan ontlenen aan 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 bestond; 
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7. Premie 

1. Premiebetaling 
1 U dient de premie, de kosten en de eventuele assurantiebelasting uiterlijk op de 30e 

dag nadat zij verschuldigd zijn te betalen. 
2 Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen de termijn betaalt of weigert te betalen, 

vindt schorsing van de dekking plaats met ingang van de eerste dag waarop het 
bedrag verschuldigd was. U dient het verschuldigde alsnog te betalen. 

3 Tijdens de schorsing verlenen wij geen dekking. De dekking gaat pas weer in op de 
dag nadat wij het verschuldigde bedrag hebben ontvangen en aangenomen. 

4 Gedurende de schorsing zijn wij bevoegd de verzekering zonder inachtneming van een 
opzegtermijn op een door ons te bepalen tijdstip te beëindigen. 

2. Premierestitutie 
1 Behalve bij opzegging wegens opzet om “Verzekeraar” te misleiden, verleent 

“Verzekeraar” bij tussentijdse beëindiging van deze verzekering overeenkomstig deze 
voorwaarden restitutie van de premie over de nog niet verstreken verzekeringstermijn 
onder inhouding van administratiekosten. 

8. Wijzigingen 

1. Wijziging van premie en voorwaarden 
1 Indien wij onze tarieven of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort als 

deze verzekering, dan wel voor één of meer van de hierop verzekerde rubrieken 
herzien, kunnen wij deze verzekering of die rubriek aan de nieuwe tarieven of 
voorwaarden aan passen op een door ons te bepalen datum. 

2 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 geheel of gedeeltelijk 
- afhankelijk van de rubriek(en) waarop de wijziging betrekking heeft - op de datum, 
genoemd in onze mededeling. 

3 U kunt deze verzekering niet opzeggen indien de aanpassing:  
. voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; 
. een verlaging van de premie of een verruiming van de dekking inhoudt; 
. voortvloeit uit een toepassing van de indexbepalingen. 

2. Wijziging van risico 
1 U bent verplicht ons zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden, in kennis 

te stellen van elke belangrijke verandering van het risico, waar onder in ieder geval 
wordt verstaan: iedere uitbreiding of verandering van de verzekerde hoedanigheid; 

2 Na melding van een risicowijziging als hiervoor bedoeld hebben wij het recht de 
premie en voorwaarden te herzien, dan wel de verzekering of de betreffende 
verzekerde rubriek, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, te 
beëindigen. 

3 Indien melding van een risicowijziging als hiervoor bedoeld niet of niet tijdig geschiedt, 
vervalt het recht op schadevergoeding 2 maanden na de datum van risicowijziging. 
Het vorenstaande geldt niet als de verzekering na kennisgeving van de risicowijziging 
ongewijzigd zou zijn voortgezet. Indien wij de verzekering slechts tegen een hogere 
premie of op gewijzigde voorwaarden zouden hebben voortgezet, vindt vergoeding van 
een eventuele schade plaats in verhouding van de betaalde tot de te betalen premie 
respectievelijk met inachtneming van die gewijzigde voorwaarden.  

9. Duur en einde van de verzekering 

1. Verzekeringsduur 
De verzekering is aangegaan en wordt verlengd overeenkomstig de op het polisblad vermelde 
termijnen. 

2. Einde van de verzekering 
1 De verzekering kan zowel door u als door ““Verzekeraar”” schriftelijk worden 

opgezegd: 
. met ingang van de in de polis vermelde contractvervaldatum, mits deze 

opzegging tenminste één maand voor deze datum is verzonden.  
Verzekeraar” zal daarentegen een opzegtermijn van tenminste twee 
maanden in acht nemen; 

. na een schademelding doch uiterlijk 30 dagen nadat de schade is 
afgewikkeld. In geval van opzet van een verzekerde om “Verzekeraar” te 
misleiden, kan direct door “Verzekeraar” worden opgezegd; 

. zodra u, als verzekeringnemer, niet meer werkelijk in Nederland woont of 
gevestigd bent;  

. bij schuldsanering, voor zover deze door de rechter is uitgesproken, of 
zodra u in staat van faillissement bent komen te verkeren. 

2 De verzekering kan door u, of ingeval van uw overlijden door uw erfgenamen, 
schriftelijk worden opgezegd binnen twee maanden nadat “Verzekeraar” tegenover u 
een beroep op de niet nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de 
verzekering heeft gedaan. De verzekering eindigt op de datum die in de 
opzeggingsbrief is vermeld. 
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3 De verzekering kan door “Verzekeraar” schriftelijk worden opgezegd binnen twee 
maanden na de ontdekking door “Verzekeraar” dat u de mededelingsplicht bij het 
aangaan van de verzekering niet bent nagekomen en u daarbij heeft gehandeld met 
opzet om “Verzekeraar” te misleiden dan wel “Verzekeraar” de verzekering bij kennis 
van de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de 
datum die in de opzeggingsbrief is vermeld. 

10. Adres 

Kennisgevingen door “Verzekeraar” aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatste bij 
“Verzekeraar” bekende adres of aan het adres van de verzekeringsadviseur door wiens bemiddeling de 
verzekering loopt.  

11. Toepasselijk recht 

Op deze verzekering zelf is Nederlands recht van toepassing. 

12. Uw Privacy 

Alle door u aan “Verzekeraar” verstrekte persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet 
bescherming persoonsgegevens verwerkt onder verantwoordelijkheid van “Verzekeraar”. Deze gegevens worden 
verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, voor 
fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische analyse en om te 
kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

13. Klachten 

Klachten naar aanleiding van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:  
1. Voogd & Voogd Verzekeringen C.V., Postbus 14, 3240 AA Middelharnis. Wanneer het oordeel van 
             Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. voor u niet bevredigend is,  kunt u zich  wenden tot: 
2. de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag telefoon 

(0900) 355 22 48. Meer informatie vindt u op de website www.kifid.nl. 

http://www.kifid.nl/


 
 

 
 
Voorwaarden AansprakelijkheidVoordeelPolis AVP0409  8 / 11 
 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN 
AANSPRAKELIJKHEID 
Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de 
rubriek aansprakelijkheid. Deze bijzondere voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken: 
1. Begripsomschrijvingen 
2. Dekking 
3. Bijzondere uitsluitingen en beperkingen 
4. Schade 

1. Begripsomschrijvingen 

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) of partner die 

uitwonend zijn voor studie; 
e. de bij u inwonende (groot-)ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten van u of uw 

echtgeno(o)t(e) of partner; 
f. uw logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering; 
g. uw huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten 

behoeve van een verzekerde. 
2. Verzekerden “alleenstaand” zijn: 

a. u, de verzekeringnemer; 
b. uw logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering; 
c. uw huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten 

behoeve van een verzekerde. 
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 hieruit 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. 
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. 

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. 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 schade gebeurtenis niet 
meer uitgekeerd dan het verzekerde bedrag. 
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 voor zover deze verzekerden ter zake 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. Proceskosten en wettelijke rente 
Boven het verzekerd 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. 



 
 

 
 
Voorwaarden AansprakelijkheidVoordeelPolis AVP0409  9 / 11 
 
 

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. 

4. Onroerende zaken 
Met betrekking tot schade door onroerende zaken is uitsluitend verzekerd de aansprakelijkheid van u of 
van 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. 

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 het vergoeden 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 niet meer uitgekeerd dan € 25.000,- per gebeurtenis voor alle 
benadeelden tezamen. 

3. Bijzondere uitsluitingen en beperkingen 

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. 

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. Opzicht 
1 Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade: 

1. aan zaken die een verzekerde of iemand namens deze bezit, gebruikt of om enige 
andere reden onder zich heeft uit hoofde van: 

a. een huur-, huurkoop-, 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, voor zover de 
aansprakelijkheid voortvloeit uit de huurovereenkomst; 

. een voor vakantiedoeleinden gebruikt verblijf, alsmede de 
daarin aanwezige inboedel, voor zover 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; 
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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. 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; 

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 € 
15.000,- per gebeurtenis. 

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 motor rijtuig waarvan geen der andere verzekerden houder of 
bezitter is; 

c. van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door motorisch voortbewogen 
maaimachines en kinderspeelgoed (inclusief een op afstand bediende modelauto), die een 
snelheid van 16 km per uur niet kunnen overschrijden; 

d. van een verzekerde voor schade veroorzaakt tijdens joy-riding met een motorrijtuig, mits de 
veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Onder joy-riding wordt verstaan elk wederrechtelijk gebruik 
van een motorrijtuig, zonder de bedoeling te hebben zich dit motor rijtuig toe te eigenen. In 
geval van joy-riding zonder geweldpleging geldt deze dekking niet indien voor het motorrijtuig 
een aansprakelijkheidsverzekering 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 1% van het verzekerd bedrag tot 
maximaal € 12.500,-; 

e. van een verzekerde veroorzaakt met of door een fiets met elektrische trapondersteuning; 
f. voor schade toegebracht met of door aanhangwagens, waaronder caravans met caravanmover, 

mits deze niet gekoppeld zijn aan een motorrijtuig en de schade is veroorzaakt nadat de 
aanhangwagens zijn losgemaakt of losgeraakt en veilig buiten het verkeer tot stilstand zijn 
gekomen. 

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, op afstand bediende 

modelboten en zeilplanken/-boten met een zeiloppervlakte van ten hoogste 16 m2, tenzij de 
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 joy-varen met een vaartuig, mits de veroorzaker jonger is dan 
d. 18 jaar. Onder joy-varen wordt verstaan elk wederrechtelijk gebruik van een vaartuig, zonder 
e. de bedoeling te hebben zich dit vaartuig toe te eigenen.  
             Niet gedekt blijft de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade: 

. in geval van diefstal of verduistering van het vaartuig; 

. aan het vaartuig zelf.  
In geval van joy-varen zonder geweldpleging geldt deze dekking niet indien voor het vaartuig een 
aansprakelijkheidsverzekering is gesloten. 

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 model 
raket, 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, zeil- en modelvliegtuigen, met een oppervlakte van 

maximaal 1,5 m2 en een gewicht van maximaal 20 kg; 
c. als passagier van een luchtvaartuig. 

7. Wapens 
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt in verband met het 
bezit en/of gebruik van wapens als bedoeld in 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 voor zover nadrukkelijk 
meeverzekerd. 

 

4. Schade 

1. Vaststelling en regeling van de schade 
a. Wij belasten ons met de vaststelling en 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; 
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b. 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 uit keringen – naar keuze van de verzekerde – naar evenredigheid verminderd. 
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