Voorwaarden
Aansprakelijkheidsverzekering
Particulieren

Aon TG Aansprakelijkheid 2017-05
Versie 1.0

1

Inhoudsopgave
Art.

Blz.

Algemene verzekeringsvoorwaarden
1
Begrippenlijst
2
Wat zijn uw verplichtingen in geval van schade?
3
Bent u dubbel verzekerd?
4
Wanneer verjaart een schade?
5
De premie
6
Wanneer mogen verzekeraars de premie en/of voorwaarden wijzigen?
7
Begin, bedenktijd en einde van de verzekering
8
Welke uitsluitingen en beperkingen gelden?
9
Welke wetten en regels gelden voor deze overeenkomst?
10
Heeft u een klacht?
11
Welk adres gebruiken verzekeraars om u te informeren?
12
Wat doen verzekeraars met uw persoonsgegevens?
13
Wat doen verzekeraars bij fraude?
14
Sanctiewet- en regelgeving?
Bijzondere verzekeringsvoorwaarden
1
Begrippenlijst
2
Wie zijn verzekerd?
3
Hoedanigheid waarin verzekerd
4
Wat is verzekerd?
5
Onroerende zaken
6
Wat is niet verzekerd?
7
Behandeling van een schade
8
Wat gebeurt er bij overlijden?

3
3
4
4
4
5
5
6
7
7
7
8
8
8

9
9
10
11
12
13
17
18

2

Algemene verzekeringsvoorwaarden

1
1.1

Begrippenlijst
U, uw

De persoon die de verzekeringsovereenkomst met verzekeraars heeft gesloten.
1.2

Verzekerde

U en de personen die in de Bijzondere Voorwaarden of op het polisblad worden genoemd.
1.3

Aon

Aon Verzekeringen, het onderdeel van Aon Nederland dat heeft bemiddeld bij het tot stand
komen van de verzekering.
1.4

Verzekeraars

De verzekeringsmaatschappij(en) waarmee u de verzekeringsovereenkomst heeft gesloten.
1.5

Fraude

Het doelbewust verstrekken van onjuiste informatie met de opzet verzekeraars te misleiden bij de
aanvraag van de verzekering of bij het vragen om vergoeding van schade.
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Wat zijn uw verplichtingen in geval van schade?

2.1
U moet:
de schade zo snel mogelijk melden;
alle bewijsstukken, gegevens en documenten zo snel mogelijk aanleveren;
aan een andere partij geen belofte doen of verklaren dat u wilt betalen;
zich niet uitspreken over schuld;
alle informatie geven die nodig is om uw recht op vergoeding of hulp aan te tonen;
volledig meewerken aan de behandeling van de schade en niets doen wat de belangen
van verzekeraars kan schaden;
in geval van diefstal of poging daartoe, braak, verduistering, joyriding, vandalisme of
vermissing aangifte doen bij de politie of bij een andere bevoegde autoriteit. Van deze
aangifte moet u een schriftelijk bewijs aanleveren bij verzekeraars.

2.2

Wat gebeurt er als u een verplichting niet nakomt?
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De verzekeraars vergoeden geen schade als u een verplichting niet of niet op tijd nakomt en
daarmee hun belangen schaadt.

Bent u dubbel verzekerd?

3
3.1

Als u schade heeft die ook verzekerd is op een andere verzekering dan moet u verzekeraars
laten weten welke verzekering dat is.
3.2
U of een andere verzekerde krijgt geen vergoeding voor schade die u of een andere verzekerde
kunt krijgen via een andere verzekering, voorziening of een wet. Dit geldt ook als u die
vergoeding had kunnen krijgen als u deze verzekering niet had gehad.

Wanneer verjaart een schade?
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Als verzekeraars de vergoeding van een schade (of een deel ervan) definitief afwijzen, verjaart
de vordering op verzekeraars drie jaar na datum van de afwijzing. Een vordering is dan volgens
de wet niet meer opeisbaar.

De premie
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Wanneer moet u premie betalen?

5.1

U moet de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit betalen. Op de premienota staat
wanneer de betaling moet zijn ontvangen.

Wat gebeurt er als u de premie niet of niet op tijd betaalt?

5.2
5.2.1

Als u de eerste premie niet op tijd betaalt, dan houdt de dekking automatisch na 30
dagen op;

5.2.2

Als u een volgende premie niet op tijd betaalt, ontvangt u een betalingsherinnering
en daarna een aanmaning. Heeft u twee weken nadat de aanmaning is verstuurd
nog niet betaald, dan is er vanaf de dag daarna geen dekking meer;

5.2.3

U bent verplicht de premie alsnog te betalen. De dekking gaat weer in op de dag na
de dag waarop de achterstallige premie door verzekeraars is ontvangen en
geaccepteerd.

4

5.3

Wanneer krijgt u premie terug?

Bij opzegging van de verzekering ontvangt u naar redelijkheid premie terug vanaf de datum van
beëindiging.
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6.1

Wanneer mogen verzekeraars de premie en/of voorwaarden
wijzigen?
Bij verlenging van de verzekering

Verzekeraars kunnen jaarlijks de premie en/of voorwaarden aanpassen. De aanpassing gaat dan
in op de jaarlijkse verlengingsdatum van de verzekering. Als de premie en/of voorwaarden
veranderen, ontvangt u bericht met informatie over de wijziging.
Bent u het niet eens met de verandering, dan kunt u de verzekering binnen 30 dagen opzeggen.
De verzekering eindigt dan op de dag dat de aanpassing ingaat. Als de opzegging wordt gedaan
na de datum van aanpassing maar binnen de termijn van 30 dagen na het bericht, eindigt de
verzekering op de datum van uw opzegging. Horen wij niets van u dan nemen wij aan dat u het
met de verandering eens bent.
6.2
Tijdens de looptijd van de verzekering
Verzekeraars hebben het recht de premie en/of de voorwaarden van één of meerdere soorten
verzekeringen tussentijds voor alle verzekerden tegelijk te veranderen. Als de premie en/of
voorwaarden veranderen, ontvangt u bericht met informatie over de wijziging.
Bent u het niet eens met de verandering, dan kunt u de verzekering binnen 30 dagen opzeggen.
Horen wij niets van u, dan nemen wij aan dat u het met de verandering eens bent.
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Begin, bedenktijd en einde van de verzekering

7.1
Wanneer begint de verzekering?
De verzekering gaat in op de ingangsdatum die op uw polisblad staat. De verzekering heeft een
contractduur van een jaar. Na ieder jaar verlengen wij de verzekering met een jaar.

7.2
Wilt u de verzekering niet?
Als u de verzekering niet wilt, laat u dit dan weten binnen 14 dagen na ontvangst van de polis. De
verzekeraar beëindigt uw verzekering dan kosteloos.

7.3
Wanneer kunt u de verzekering opzeggen?
U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

7.4

Wanneer kunnen verzekeraars de verzekering opzeggen?
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Verzekeraars kunnen de verzekering ieder jaar per contractvervaldatum opzeggen met een
opzegtermijn van twee maanden. Verder kunnen verzekeraars opzeggen als:
7.4.1

verzekeraars ontdekken dat u bij aanvraag van de verzekering niet alle of niet de
juiste informatie heeft gegeven over uw situatie. Heeft u dit met opzet gedaan om
verzekeraars te misleiden dan eindigt de verzekering per direct.
De verzekering eindigt ook per direct als verzekeraars de verzekering niet hadden
geaccepteerd als u wel de juiste informatie had gegeven;

7.4.2

verzekeraars op de hoogte zijn van een gebeurtenis waarvoor zij misschien een
vergoeding moeten geven of nadat zij een schade hebben vergoed of afgewezen.
Verzekeraars kunnen de verzekering dan binnen een maand beëindigen met een
opzegtermijn van twee maanden. De opzegtermijn geldt niet als u met opzet
verzekeraars heeft misleid;

7.4.3

u de premie niet of niet op tijd betaalt. Verzekeraars kunnen de verzekering dan
beëindigen met een opzegtermijn van twee maanden.

Welke uitsluitingen en beperkingen gelden?
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8.1
Verzekeraars vergoeden de schade niet als:
8.1.1

de gebeurtenis of het ongeval is veroorzaakt door of ontstaan uit molest.
Verzekeraars verstaan onder molest:
-

gewapend conflict: als staten of georganiseerde partijen elkaar (of de een de
ander), bestrijden met wapens of militaire machtsmiddelen. Hieronder valt ook
het gewapend optreden van een Vredesmacht van de Verenigde Naties;

-

burgeroorlog: een gewelddadige strijd tussen meerdere inwoners van eenzelfde
staat;

-

opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het
openbaar gezag;

-

binnenlandse onlusten: georganiseerde gewelddadige handelingen, op
verschillende plaatsen binnen een staat;

-

oproer: een georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen
het openbaar gezag;

-

muiterij: een georganiseerde gewelddadige beweging van leden van een
gewapende macht, gericht tegen het openbaar gezag;
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8.1.2

de gebeurtenis of het ongeval is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid
uit atoomkernreacties. Onder atoomkernreacties is te verstaan iedere kernreactie
waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke
radioactiviteit;

8.1.3

verzekerde fraude of bedrog pleegt of opzettelijk onware of onvolledige
mededelingen over een schade doet of laat doen.

8.2
Schade door terrorisme vergoeden verzekeraars volgens het Clausuleblad terrorismedekking bij
de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Hierin staat
dat verzekeraars de schadevergoeding kunnen beperken bij terrorisme, kwaadwillige besmetting
en dergelijke. Meer informatie vindt u op www.terrorismeverzekerd.nl.
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Welke wetten en regels gelden voor deze overeenkomst?

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10

Heeft u een klacht?

10.1
Heeft u een klacht over deze overeenkomst stuur een brief of email aan:
de directie van Aon Nederland, Postbus 518, 3000 AM Rotterdam of info@aon.nl.
10.2
Vindt u dat uw klacht niet goed is afgehandeld? Leg dan uw klacht voor aan het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Of bel: 0900-355 22 48.
Doe dit binnen drie maanden nadat verzekeraars een definitief besluit hebben genomen over uw
klacht. Na drie maanden wordt uw klacht door het Kifid niet meer in behandeling genomen.
Uiteraard kunt u ook naar de Burgerlijke rechter gaan.
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Welk adres gebruiken verzekeraars om u te informeren?

Verzekeraars informeren u volgens de wet op de juiste manier als zij hun informatie sturen naar
Aon Verzekeringen. Aon Verzekeringen informeert u via het meest recente (email-)adres dat bij
hen bekend is.
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12

Wat doen verzekeraars met uw persoonsgegevens?

Als u een verzekering wilt aanvragen of wijzigen worden persoonsgegevens en eventuele andere
gegevens gevraagd. Deze gegevens gebruiken verzekeraars en/of Aon Verzekeringen om de
verzekeringsovereenkomst te sluiten en te beheren. Deze gegevens worden ook gebruikt om
fraude te bestrijden. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om u op de hoogte te houden
van onze producten en diensten.
Op de verwerking van de persoonsgegevens is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Financiële Instellingen van toepassing (zie www.verzekeraars.nl). Deze gedragscode geldt voor
alle verzekeraars. Uw schade- en verzekeringsgegevens wisselen verzekeraars uit met de
Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Den Haag. Dit om een verantwoord beleid te
voeren bij schade en acceptatie van verzekeringen. Het privacyreglement van de Stichting CIS is
van toepassing (zie www.stichtingcis.nl).
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Wat doen verzekeraars bij fraude?

Als er aanwijzingen zijn dat er sprake is van fraude doen verzekeraars hier onderzoek naar. Bij
dit onderzoek volgen verzekeraars de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek van het Verbond van
Verzekeraars (zie www.verzekeraars.nl).
Is er sprake van fraude? Dan kunnen verzekeraars de volgende maatregelen nemen:
de verzekering beëindigen;
geen schade (meer) vergoeden of de schade niet volledig vergoeden.
Behalve als de fraude niet rechtvaardigt dat het recht op vergoeding van de schade
(volledig) vervalt;
besluiten dat u een al ontvangen vergoeding voor schade, de kosten die daarmee
samenhangen en de onderzoekskosten moet terugbetalen;
aangifte doen bij de politie;
gegevens registeren in interne en externe (waarschuwings)systemen zoals de database
van de Stichting CIS. Hierbij volgen verzekeraars het Protocol
Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). De volledige tekst kunt
u raadplegen op www.verzekeraars.nl
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Sanctiewet- en regelgeving

Indien de sanctiewet en of regelgeving het de verzekeraars verbiedt om verzekeringsdekking of
een schadeloosstelling te bieden, dan is het de verzekeraars op basis van deze verzekering dus
niet toegestaan om verzekeringsdekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.
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Bijzondere verzekeringsvoorwaarden
1

Begrippenlijst

1.1

Gebeurtenis

Een voorval of een reeks van met elkaar verband houdende voorvallen waardoor schade is
ontstaan.
1.2

Schade

Onder schade wordt verstaan schade aan personen en schade aan zaken.
1.2.1

Onder schade aan personen wordt verstaan schade door letsel of benadeling van de
gezondheid, al dan niet met de dood als gevolg, inclusief de gevolgschade.

1.2.2

Onder schade aan zaken wordt verstaan schade door beschadiging of verloren gaan
van zaken van anderen dan verzekerde, inclusief de gevolgschade.

1.3

Joyriding

Onder joyriding wordt verstaan het rijden in een motorrijtuig zonder toestemming van de
eigenaar of houder en zonder de bedoeling om dit motorrijtuig toe te eigenen.

1.4

Opzet

Onder opzet wordt verstaan het opzettelijk gericht handelen en/of nalaten tegen een persoon of
een zaak zonder dat verzekerde daar het recht toe had. Ook al had verzekerde de
gevolgen van het handelen en/of nalaten nooit gewild.

2

Wie zijn verzekerd?

2.1
Staat op het polisblad dat deze verzekering geldt voor een meerpersoonshuishouden, dan zijn
verzekerd:
2.1.1

u;

2.1.2

uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner;

2.1.3

uw inwonende ongehuwde kinderen, waaronder pleeg- en stiefkinderen;
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2.1.4

uw meerderjarige ongehuwde kinderen, waaronder pleeg en stiefkinderen als zij voor
het volgen van een opleiding uitwonend zijn;

2.1.5

andere personen met wie u duurzaam en in gezinsverband samen woont:

2.1.6

uw grootouders, ouders, pleegouders, schoonouders en ongehuwde familieleden die bij
u inwonen;

2.1.7

logé(e)s. Alleen als hun aansprakelijkheid niet verzekerd is door een andere
verzekering;

2.1.8

het huispersoneel tijdens het werk dat zij voor u doen.

2.2
Staat op het polisblad dat deze verzekering geldt voor een eenpersoonshuishouden, dan zijn
uitsluitend verzekerd:
2.2.1

u;

2.2.2

logé(e)s. Alleen als hun aansprakelijkheid niet verzekerd is door een andere
verzekering;

2.2.3

het huispersoneel tijdens het werk dat zij voor u doen.

3

Hoedanigheid waarin verzekerd

3.1
Verzekerd is aansprakelijkheid van verzekerde als privé persoon.
Schade veroorzaakt tijdens het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep en het
verrichten van betaald werk is niet verzekerd.
3.2
Deze beperkingen van de hoedanigheid gelden niet voor:
3.2.1

Het huispersoneel zoals beschreven in art. 2;

3.2.2

verzekerden zoals beschreven in art. 2.1.4 t/m 2.1.6 wanneer zij tijdens vakantie, vrije
tijd of in het kader van een opleiding werkzaamheden voor anderen dan verzekerden
verrichten al dan niet tegen betaling. De aansprakelijkheid van deze kinderen is in dit
geval alleen verzekerd als hun aansprakelijkheid niet verzekerd is door een andere
verzekering. Aanspraken van de werkgever zijn niet verzekerd;
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3.2.3

verzekerden die onbetaald vrijwilligerswerk doen voor anderen dan verzekerden.

4

Wat is verzekerd?

4.1

Aansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade veroorzaakt of ontstaan tijdens
de looptijd van de verzekering en wel voor alle verzekerden samen tot maximaal het op het
polisblad genoemde bedrag per gebeurtenis.
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens de duur maar ontstaan na afloop van de
verzekering is verzekerd, maar alleen als de aansprakelijkheid voor deze schade niet verzekerd
is door een andere verzekering.

4.2

Onderlinge aansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die een verzekerde aan een andere verzekerde
toebrengt. Verzekeraars vergoeden uitsluitend schade aan personen. Schade aan zaken is niet
verzekerd. Alleen de benadeelde verzekerde zelf of een nabestaande van deze verzekerde krijgt
een schadevergoeding.
Krijgt het huispersoneel een bedrijfsongeval tijdens het werk dat zij voor u doen?
Dan vergoeden verzekeraars naast schade aan zaken ook schade aan personen.
Staat op het polisblad dat de verzekering geldt voor een eenpersoonshuishouden? En
verzekerde brengt schade toe aan een andere persoon waarmee verzekerde duurzaam en in
gezinsverband samen woont? Dan vergoeden verzekeraars alleen schade aan personen.
En alleen als de schade niet verzekerd is door een andere verzekering.
4.3

Vriendendienst

Verzekerd is schade die verzekerde veroorzaakt als hij een vriendendienst doet. Het gaat dan
om schade aan de persoon of de spullen van de persoon voor wie verzekerde de vriendendienst
doet.
Met vriendendienst bedoelen verzekeraars werk dat verzekerde doet voor een ander privé
persoon, zonder dat hij hiervoor betaald krijgt.
Verzekeraars vergoeden deze schade tot maximaal EUR 12.500,- per gebeurtenis, maar alleen
als:
de vriendendienst wordt verricht voor een ander dan een verzekerde, en
verzekerde aansprakelijk zou zijn als er geen sprake was van een vriendendienst, en
de schade niet is ontstaan door eigen schuld van de benadeelde, en
de schadevergoeding wordt gevraagd door de persoon die geholpen werd met de
vriendendienst, of een nabestaande van die persoon.
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4.4

Verweer in een burgerlijk proces

Wordt u aansprakelijk gesteld voor een schade en moet u zich hiertegen verdedigen in een
burgerlijk proces? Dan vergoeden verzekeraars de kosten. Hiervoor geldt geen maximum.
Wel moeten verzekeraars de leiding hebben over dit proces.
4.5
Wettelijke rente
Verzekeraars vergoeden de wettelijke rente die u moet betalen.
Hiervoor geldt geen maximum. Is de totale schade hoger dan het verzekerde bedrag voor
aansprakelijkheid? Dan betalen verzekeraars over het bedrag boven het verzekerde bedrag geen
wettelijke rente.
4.6

Waarborgsom

Vraagt een bevoegde overheid een waarborgsom om de rechten van benadeelde bij een
verzekerde schade te waarborgen? Dan kunnen verzekeraars deze waarborgsom voorschieten.
Verzekeraars betalen de waarborgsom tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.
Als verzekeraars de waarborgsom voorschieten, bent u verplicht verzekeraars te machtigen de
waarborgsom terug te krijgen wanneer deze wordt vrijgegeven. En bovendien alle medewerking
te verlenen om deze helemaal terugbetaald te krijgen.
Wordt de waarborgsom niet vrijgegeven? Dan moet u deze zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen
12 maanden terugbetalen aan verzekeraars

5

Onroerende zaken

5.1
Voor onroerende zaken is uitsluitend verzekerd uw aansprakelijkheid of die van de inwonende
verzekerden:
5.1.1

als bezitter van de woning inclusief de bijbehorende bijgebouwen waarin u woont. Ook
als een deel daarvan wordt verhuurd;

5.1.2

als bezitter van de woning die niet meer wordt door u bewoond, maar u nog wel bezit.

5.1.3

als bezitter van de woning die u in bezit heeft, maar waar u nog niet woont;

5.1.4

als bezitter van een recreatiewoning, stacaravan, huisje op een volkstuincomplex of
een in Europa gelegen tweede woning. Maar alleen als u deze ook zelf bewoont en niet
alleen aan derden verhuurt;
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5.1.5

voor schade door de woning in aanbouw waar u zelf in gaat wonen.
Maar alleen als de aansprakelijkheid voor de schade niet verzekerd is door een andere
verzekering.

5.2
De aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken die u verhuurt is niet verzekerd.

6

Wat is niet verzekerd?

In de Algemene voorwaarden staan de algemene uitsluitingen. Daarnaast vergoeden
verzekeraars de schade niet in de volgende situaties:
6.1

Opzet

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade
die verzekerde met opzet toebrengt.
die iemand met goedvinden van verzekerde veroorzaakt.
die door een of meer personen uit een groep waar verzekerde bij hoort met opzet wordt
toegebracht. Het maakt daarbij niet uit dat verzekerde zelf niets gedaan heeft.
Ook niet als verzekerde of anderen uit de groep onder invloed van alcohol,
geneesmiddelen of drugs waren.
6.2

Seksuele gedragingen

Niet verzekerd 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 als verzekerde niet zelf zich zodanig
heeft gedragen.
6.3

Opzicht

6.3.1

De aansprakelijkheid voor schade aan zaken van iemand anders
waar verzekerde de zorg over heeft (opzicht) is niet altijd verzekerd:
Schade aan de volgende zaken is niet verzekerd:

6.3.1.1

aan zaken (waaronder niet begrepen dieren), die verzekerde of iemand namens
verzekerde onder zich heeft op grond van:
- een huurovereenkomst;
- een huurkoopovereenkomst;
- een leaseovereenkomst;
- een (erf) pachtovereenkomst;
- een pandovereenkomst;
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- vruchtgebruik;
- het recht van gebruik en bewoning
- de uitoefening van een (neven)bedrijf;
6.3.1.2

aan zaken, die verzekerde of iemand namens verzekerde onrechtmatig onder zich
heeft.

6.3.1.3

aan motorrijtuigen, (sta)caravans, motor- en zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken) en
luchtvaartuigen, die een verzekerde of iemand namens verzekerde onder zich heeft;

6.3.1.4

die bestaat uit en/of als gevolg is van verlies, diefstal of kwijtraken van geld,
geldswaardige papieren, bank-, giro of betaalpassen of creditcards, die een verzekerde
of iemand namens verzekerde onder zich heeft.

6.3.2

De uitsluitingen genoemd in artikel 6.3.1.1 t/m 6.3.1.3 gelden niet in de volgende
situaties:

6.3.2.1

als aan een woning of (sta)caravan die verzekerde huurt schade wordt veroorzaakt
door een (schotel)antenne die door verzekerde aan die huurwoning of (sta)caravan is
bevestigd;

6.3.2.2

als aan een woning, (sta)caravan, aanhangwagen, vouwwagen, boottrailer
die verzekerde huurt, schade wordt veroorzaakt door brand, brandblussing of
ontploffing. Dit geldt ook als hierdoor schade wordt veroorzaakt aan zaken die horen bij
de woning en (sta)caravan die verzekerde huurt ;

6.3.2.3

als aan het vakantieverblijf dat verzekerde huurt schade wordt veroorzaakt door water
dat onverwacht uit leidingen, installaties en toestellen in het vakantieverblijf stroomt.
Dit geldt ook als hierdoor schade wordt veroorzaakt aan zaken die horen bij het
vakantieverblijf dat verzekerde huurt;

6.3.2.4

als verzekerde als passagier van een vervoermiddel schade aan dat vervoermiddel
veroorzaakt. Dit geldt alleen als verzekerde geen huur-, huurkoop-, lease- of andere
overeenkomst heeft voor dat vervoermiddel.

6.3.3

De aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan een motorrijtuig, waarmee
joyriding is gepleegd is niet verzekerd. Is degene die deze schade veroorzaakt jonger
dan 18 jaar? Dan is de schade aan dat motorrijtuig wel verzekerd. Verzekeraars
vergoeden deze schade tot maximaal EUR 5.000,- per gebeurtenis.

6.3.4

Is verzekerde aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan zaken van iemand anders
waar verzekerde de zorg over heeft (opzicht)? En gaat het om een andere situatie dan
staat in art. 6.3.1 t/m 6.3.3? Dan vergoeden verzekeraars de schade tot maximaal
EUR 12.500,- per gebeurtenis.
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6.3.5

Verzekeraars zullen zich niet beroepen op de uitsluitingen en beperkingen inzake
opzicht als omschreven in art. 6.3.1 t/m 6.3.4, in geval van aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt door een verzekerde die jonger is dan 14 jaar, tenzij een
verzekerde van 14 jaar of ouder de zaak eveneens onder zich heeft.

6.4

Motorrijtuigen

6.4.1

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een
motorrijtuig dat een verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt.

6.4.2

Deze uitsluiting geldt niet in de volgende gevallen:

6.4.2.1

als verzekerde als passagier van een motorrijtuig schade veroorzaakt.
Art. 4.2 (onderlinge aansprakelijkheid) en art. 6.3 (opzicht) blijft echter onverkort van
toepassing;

6.4.2.2

als het huispersoneel van u en de onder art. 2.1.2 en 2.1.3 genoemde verzekerden
schade veroorzaakt met zijn of haar eigen motorrijtuig tijdens het werk dat zij voor u
doen;

6.4.2.3

als verzekerde schade veroorzaakt met maaimachines, kinderspeelgoed of andere
gebruiksvoorwerpen met een motor. Maar alleen als deze niet harder kunnen rijden dan
10 km per uur. Ook de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met op afstand
bestuurbare modelauto’s is verzekerd.

6.4.2.4

als verzekerde schade veroorzaakt met of door een fiets met elektrische
trapondersteuning waarvoor geen verzekeringsplicht geldt;

6.4.2.5

als verzekerde schade veroorzaakt tijdens joyriding met een motorrijtuig. Maar alleen
als degene die de schade veroorzaakt jonger is dan 18 jaar. En de veroorzaker
bovendien het motorrijtuig niet wilde stelen of verduisteren.
Is er sprake van joyriding zonder geweldpleging? En heeft de eigenaar van het
motorrijtuig een aansprakelijkheidsverzekering voor zijn motorrijtuig? Dan is de
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door het motorrijtuig niet verzekerd.

6.4.3

De onder art. 6.4.2.1 t/m 6.4.2.5 omschreven dekking geldt niet als de
aansprakelijkheid verzekerd is door een andere verzekering.
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6.5

Vaartuigen

6.5.1

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken veroorzaakt met of door
vaartuigen.

6.5.2

Deze uitsluiting geldt niet in de volgende gevallen:

6.5.2.1

als verzekerde als passagier van een vaartuig schade veroorzaakt. Art. 4.2 (onderlinge
aansprakelijkheid) en art. 6.3 (opzicht) blijft echter onverkort van toepassing;

6.5.2.2

als verzekerde schade veroorzaakt met of door:
-

een roeiboot, kano of ander vaartuig zonder motor;
een modelboot ook als deze op afstand wordt bestuurt;
een vaartuig dat een (buitenboord) motor heeft met een vermogen van 3 kilowatt of
minder (3 kilowatt is ongeveer 4 pk) en niet sneller kan varen dan 20 km per uur;
een zeilplank en zeilboot waarvan het zeiloppervlakte niet groter is dan 16m2 ;
een woonboot zonder motor.

6.5.3

De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door vaartuig dat een
(buitenboord)motor heeft en sneller kan varen dan 20 km per uur is niet verzekerd.

6.5.4

De onder art. 6.5.2.1 en 6.5.2.2 omschreven dekking geldt niet als de aansprakelijkheid
verzekerd is door een andere verzekering.

6.6

Luchtvaartuigen

6.6.1

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een
luchtvaartuig. Dit geldt ook voor schade veroorzaakt met of door een:
een modelvliegtuig;
een zeilvliegtuig;
een doelvliegtuig;
een valschermzweeftoestel;
een kabelvlieger;
een luchtschip;
een modelraket;
een luchtkussenvoertuig;
een luchtballon waarvan de diameter groter is dan 1 m.
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6.6.2

Deze uitsluiting geldt in de volgende gevallen:

6.6.2.1

als verzekerde als passagier van een luchtvaartuig schade veroorzaakt. Artikel 4.2
(onderlinge aansprakelijkheid) en art. 6.3 blijft echter onverkort van toepassing;

6.6.2.2

als verzekerde schade veroorzaakt met of door modelvliegtuigen dat 20 kg weegt of
minder;

6.6.3

De onder art. 6.6.2.1 en 6.6.2.2 omschreven dekking geldt niet als de aansprakelijkheid
verzekerd is door een andere verzekering.

6.7

Woonplaats niet in Nederland

6.7.1

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde, die zijn/haar woonplaats
niet langer in Nederland heeft. De verzekering eindigt voor hem/haar eindigt, 30 dagen
na vertrek.

6.7.2

Deze uitsluiting geldt niet voor logé(e)s en huispersoneel.

6.8

Wapens

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade 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 voor schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of het gebruik van
vuurwapens tijdens de jacht is niet verzekerd. Ook niet als verzekerde hiervoor een vergunning
heeft.

7

Behandeling van een schade

7.1

Schaderegeling

Verzekeraars hebben het recht schade van de benadeelde rechtstreeks met die benadeelde af te
handelen. Verzekeraars kunnen de schade rechtstreeks aan de benadeelde vergoeden of een
schikking met de benadeelde treffen. Daarbij houden verzekeraars rekening met uw belangen.

7.2

Schadevergoeding

Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen? En is de waarde van de
uitkeringen met inachtneming van eventuele andere schadevergoedingen hoger dan het
verzekerde bedrag? Dan wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen naar evenredigheid
verminderd.
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8

Wat gebeurt er bij overlijden?

8.1
Als u overlijdt en op het polisblad staat dat deze verzekering geldt voor een
meerpersoonshuishouden, dan gelden de volgende regels:
8.1.1

Had u een echtgeno(o)t(e) of partner? Dan loopt de verzekering ongewijzigd door op
naam van deze echtgeno(o)t(e) of partner.
Als de echtgeno(o)t(e) of de partner de verzekering niet wil voortzetten? Dan moet
hij/zij dit binnen drie maanden na overlijden aan verzekeraars laten weten.
De verzekering eindigt dan op de door hem/haar aangegeven datum;

8.1.2

Had u geen echtgeno(o)t(e) of partner? Maar wel kinderen die jonger zijn dan 18 jaar?
En is er een voogd voor deze kinderen? Dan loopt de verzekering ongewijzigd door op
naam van deze voogd.
Als de voogd de verzekering niet wil voortzetten? Dan moet hij/zij dit binnen drie
maanden na overlijden aan verzekeraars laten weten.
De verzekering eindigt dan op de door hem/haar aangegeven datum;

8.1.3

Had u geen echtgeno(o)t(e) of partner? En ook geen kinderen die jonger zijn dan 18
jaar? Dan eindigt de verzekering aan het eind van de termijn waarover de laatste
premie is betaald.
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