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Dit zijn de polisvoorwaarden van onze Aansprakelijkheidsverzekering voor 
particulieren.
U vindt hier wanneer u en andere verzekerden zijn verzekerd voor aansprakelijkheid 
voor schade.
Deze polisvoorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene Voorwaarden.
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Hoofdstuk 1/ Lijst met begrippen

Hoofdstuk 2 / Wie, wat wel en wat niet verzekerd is
Wie zijn verzekerd als u een gezin heeft?
Wie zijn verzekerd als u alleenstaande bent?
Wat is verzekerd?
Welke extra vergoedingen geven wij?
Wat is de maximumvergoeding?
In welke andere gevallen geldt de verzekering niet?

Hoofdstuk 3 / Wat verzekerd is in bijzondere omstandigheden
Geldt de verzekering voor onderlinge aansprakelijkheid?
Geldt de verzekering bij schade door een gebouw?
Geldt de verzekering voor een vriendendienst?
Geldt de verzekering bij schade door een huisdier?
Geldt de verzekering bij schade door een andere gebeurtenis?

Hoofdstuk 4 / Wat niet verzekerd is in bijzondere omstandigheden
Geldt de verzekering voor beroeps- of bedrijfsmatige bezigheden?
Geldt de verzekering als de verzekerde opzettelijk schade veroorzaakt?
Geldt de verzekering als de verzekerde onder invloed van alcohol en/of drugs schade toebrengt?
Geldt de verzekering bij schade door seksueel getinte gedragingen?
Geldt de verzekering bij schade aan zaken die de verzekerde leent of gebruikt?
Geldt de verzekering bij schade door een motorrijtuig?
Geldt de verzekering bij schade door een vaartuig?
Geldt de verzekering bij schade door een luchtvaartuig?

Hoofdstuk 5 / Andere onderwerpen
Geldt deze verzekering ook als u op last van een overheid een waarborgsom moet storten?
Hoe regelen wij de schade?

Inhoud
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Wie zijn verzekerd als u een gezin heeft?
Heeft u een gezin? Dit staat op het polisblad vermeld. Dan geldt deze 
verzekering voor:
 ͭ uzelf;
 ͭ uw echtgenoot of echtgenote;
 ͭ personen die met u samenwonen in gezinsverband;
 ͭ minderjarige kinderen van u en/of uw partner (ook pleeg- en stiefkin-

deren);
 ͭ meerderjarige, ongehuwde kinderen die bij u inwonen of voor studie 

buitenshuis wonen (ook pleeg- en stiefkinderen);
 ͭ grootouders, ouders en schoonouders die bij u inwonen;
 ͭ ongehuwde bloed- en aanverwanten die bij u inwonen;
 ͭ logés, maar alleen als hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door 

een andere verzekering;
 ͭ leden van het huispersoneel, maar alleen als hun aansprakelijkheid te 

maken heeft met werkzaamheden die zij voor een verzekerde uitvoe-
ren.

Wie zijn verzekerd als u alleenstaande bent?
Bent u alleenstaand? Dit staat op het polisblad vermeld. Dan geldt deze 
verzekering voor:
 ͭ uzelf;
 ͭ logés, maar alleen als hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door 

een andere verzekering;
 ͭ leden van het huispersoneel, maar alleen als hun aansprakelijkheid te 

maken heeft met werkzaamheden die zij voor een verzekerde uitvoe-
ren.

Wat is verzekerd?
De verzekerde is als particulier verzekerd voor schade die hij veroorzaakt 
aan een persoon of zaak.

Welke extra vergoedingen geven wij?
Wij geven soms een extra vergoeding boven het verzekerde bedrag. We 
vergoeden:
 ͭ de kosten van het verweer in een civiel proces;
 ͭ de wettelijke rente die de verzekerde verplicht wordt te betalen. Wij 

betalen alleen de rente over het schadebedrag.

Voor het civiel proces geldt het volgende:
 ͭ De verzekerde voert dit proces op ons verzoek en onder onze leiding.
 ͭ Het proces gaat over een gebeurtenis die onder deze verzekering valt.
 ͭ Wij kunnen bij een strafvervolging op onze kosten een advocaat of 

andere deskundige inschakelen om de verzekerde te helpen (bij te 
staan).

Wij vergoeden geen boetes en afkoopsommen, behalve als zij ook zonder 
proces onder de verzekering vallen.

Wat is de maximumvergoeding?
Wij vergoeden per gebeurtenis maximaal het verzekerde bedrag dat op 
het polisblad staat. Dit maximum is voor alle verzekerden samen.

In welke andere gevallen geldt de verzekering niet?
De verzekerde is in een aantal andere gevallen niet verzekerd voor 
aansprakelijkheid voor schade. Dat is zo:
 ͭ als de verzekerde niet meer in Nederland woont. De verzekering 

eindigt 30 dagen na het vertrek naar het buitenland;
 ͭ bij het bezit of gebruik van een wapen (zoals bedoeld in de Flora- en 

faunawet) waarvoor verzekerde geen vergunning heeft. 
Verzekerde kan een vuurwapen voor de jacht meeverzekeren bij deze 
verzekering. Dan is schade door dit wapen verzekerd.

HOOFDSTUK 2 / Wie, wat wel en wat niet verzekerd isHOOFDSTUK 1 / Lijst met begrippen
Aanspraak
Het recht om iets te eisen.

Gebeurtenis
Een voorval waardoor schade ontstaat. Wij beschouwen een reeks van 
voorvallen die met elkaar samenhangen en een vergelijkbare oorzaak 
hebben ook als één gebeurtenis.

Schade
Schade aan een persoon (personenschade): schade door een letsel of 
aantasting van de gezondheid. Dit kan leiden tot het overlijden van de 
persoon. Hieronder valt ook de schade die het gevolg is van het letsel, de 
aantasting van de gezondheid of het overlijden.
Schade aan een zaak (zaakschade): beschadiging of vernietiging van een 
zaak, inclusief de schade die daarvan het gevolg is.

Zaak
Object, ding of voorwerp.
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Geldt de verzekering bij schade door een huisdier?
Veroorzaakt een huisdier schade? Dan is de aansprakelijkheid voor deze 
schade gedekt. Deze verzekering geldt niet als de verzekerde het huisdier 
heeft vanwege een beroep of bedrijf.

Geldt de verzekering bij schade door een andere gebeurtenis?
Andere gebeurtenissen zijn niet verzekerd. Soms geldt de verzekering 
wel bij een specifieke situatie van een dergelijke gebeurtenis. U leest in 
Hoofdstuk 4 meer over wat niet verzekerd is en welke uitzonderingen er 
zijn.

Geldt de verzekering voor onderlinge aansprakelijkheid?
Als een verzekerde aansprakelijk is voor de schade aan een andere  
verzekerde, noemen wij dit onderlinge aansprakelijkheid. Dan geldt het 
volgende:
 ͭ We vergoeden alleen de personenschade.
 ͭ We geven geen vergoeding als de verzekerde ook op basis van een 

andere verzekering of voorziening een vergoeding kan krijgen.

Vordert iemand anders schadevergoeding dan een persoon die direct bij 
de gebeurtenis was betrokken en schade opliep (of de personen die recht 
hebben op een uitkering)? Dan geven wij geen schadevergoeding.

Is een verzekerde aansprakelijk voor schade aan iemand van het huis- 
personeel vanwege een bedrijfsongeval? Dan is zowel de personenschade
als de zaakschade gedekt.

Geldt de verzekering bij schade door een gebouw?
Is er schade door een gebouw? Dan is de aansprakelijkheid van de 
verzekerde in de volgende gevallen verzekerd:
 ͭ De verzekerde woont in een woning of woonboot die hij bezit. Hier- 

onder vallen bebouwingen die bij de woning of woonboot horen, 
zoals een schuur of garage. De verzekering geldt ook als de verzekerde 
een deel van de woning of woonboot (ver-)huurt.

 ͭ De verzekerde woont niet meer of nog niet in een woning of woon-
boot die hij bezit. Zijn aansprakelijkheid voor schade is verzekerd tot 
maximaal 12 maanden na het verlaten of verkrijgen van de woning of 
woonboot.

 ͭ De verzekerde bezit een in Europa gelegen:
 – tweede woning;
 – recreatiewoning;
 – stacaravan;
 – of huisje op een volkstuincomplex.

De verzekerde gebruikt dit gebouw niet alleen voor verhuur aan 
anderen. 

De verzekering geldt ook voor de aansprakelijkheid voor schade:
 ͭ door een brand aan een vakantiehuis dat niet toebehoort aan een van 

de verzekerden. Ook schade aan de inboedel is gedekt;
 ͭ door een antenne van een gebouw dat de verzekerde huurt en 

bewoont. Ook de schade aan het gebouw zelf is gedekt.
Zaken die de verzekerde niet bezit maar gebruikt, leent of bewaart, 
zijn vaak niet verzekerd (zie Hoofdstuk 4). Deze twee gevallen van 
aansprakelijkheid voor schade zijn uitzonderingen.

Een andere vorm van aansprakelijkheid voor schade door een gebouw is 
niet verzekerd. Dit geldt ook wanneer een gebouw nog in aanbouw is of 
wordt gebruikt op een andere manier dan hierboven genoemd.

Geldt de verzekering voor een vriendendienst?
Heeft de schade te maken met een vriendendienst waarbij de verzekerde 
werkzaamheden belangeloos uitvoert? En is de verzekerde alleen daarom 
niet aansprakelijk? Dan vergoeden wij toch de schade. Wij geven een 
vergoeding van maximaal € 15.000,- per gebeurtenis. Dit is het totaal- 
bedrag voor alle mensen die zijn benadeeld.

Krijgt iemand ook op een andere verzekering of voorziening een  
uitkering? Dan trekken we dit bedrag af van de vergoeding die we geven. 

Vordert iemand anders schadevergoeding dan een persoon die direct 
bij de gebeurtenis was betrokken en schade opliep (of de personen die 
recht hebben op een uitkering)? Dan geven wij geen schadevergoeding. 
Hetzelfde geldt als bijvoorbeeld een bedrijf de schade vordert.

HOOFDSTUK 3 / Wat verzekerd is in bijzondere omstandigheden
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 ͭ de verzekerde of iemand anders namens hem onder zich heeft een:
 – motorrijtuig
 – (sta)caravan
 – vouwwagen
 – motorvaartuig
 – zeilvaartuig
 – zeilplank
 – of luchtvaartuig;

 ͭ het gaat om verlies, diefstal of vermissing van:
 – geld
 – geldswaardige papieren
 – een bankpas
 – een giropas
 – een betaalpas
 – of een creditcard

die de verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft.

In andere gevallen is schade wel gedekt
Gaat het om een ander geval van schade aan een zaak die de verzekerde 
onder zich heeft? Dan vergoeden wij de schade tot maximaal € 15.000,- 
per gebeurtenis.

Volledig verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door:
 ͭ een brand aan een vakantiehuis (die niet toebehoort aan een van de 

verzekerden) of de inboedel daarvan;
 ͭ een antenne van een gebouw dat de verzekerde huurt en bewoont.

U leest hierover meer in Hoofdstuk 3.

Geldt de verzekering bij schade door een motorrijtuig?
Is de verzekerde aansprakelijk voor schade met of door een motorrijtuig? 
Dan geldt deze verzekering niet.

In een aantal gevallen is schade wel gedekt
De verzekering geldt soms wel. De aansprakelijkheid voor schade is in de 
volgende gevallen verzekerd:
 ͭ De verzekerde is passagier. Hierbij gelden de voorwaarden voor onder-

linge aansprakelijkheid (zie Hoofdstuk 3) en opzicht (zie eerder in dit 
hoofdstuk).

 ͭ Een lid van het huispersoneel veroorzaakt schade aan iemand anders 
met een motorrijtuig waarvan alleen het huispersoneel houder of ei- 
genaar is.

 ͭ De verzekerde veroorzaakt schade met een gebruiksvoorwerp met een 
motor, zoals een maaimachine of kinderspeelgoed. Dit voorwerp kan 
niet harder dan 10 kilometer per uur.

 ͭ De verzekerde veroorzaakt schade met een modelauto die hij op af- 
stand bedient.

 ͭ De verzekerde veroorzaakt schade met een elobike (fiets met elek-
trische trapondersteuning).

 ͭ De verzekerde veroorzaakt schade tijdens joyriden met een motor- 
rijtuig. Deze schade is alleen gedekt als de verzekerde jonger is dan  
18 jaar. Bij joyriden rijdt de verzekerde zonder toestemming in een  
motorrijtuig van een ander. Dat is wettelijk niet toegestaan. De verze-
kerde wil het motorrijtuig niet stelen. De schade aan het motorrijtuig 
zelf is verzekerd tot maximaal € 15.000,- per gebeurtenis.

 ͭ Schade is in de volgende gevallen niet gedekt:
 – bij diefstal of verduistering. Wij spreken van verduistering als de 

verzekerde het motorrijtuig met toestemming meekrijgt, maar er 
zonder toestemming mee blijft rijden;

 – als het gaat om joyriden zonder geweld en het motorrijtuig bij een 
andere verzekeringsmaatschappij voor wettelijke aansprakelijkheid 
is verzekerd.

Dekt ook een andere verzekering de aansprakelijkheid van de verzekerde? 
Dan geldt deze verzekering niet.

Geldt de verzekering voor beroeps- of bedrijfsmatige bezigheden?
De verzekerde is als particulier verzekerd. Deze verzekering geldt daarom 
niet voor aansprakelijkheid die te maken heeft met:
 ͭ een bedrijf of nevenbedrijf;
 ͭ een beroep of nevenberoep;
 ͭ betaalde handenarbeid;
 ͭ militaire dienstplicht;
 ͭ burgerlijke dienstplicht.

Soms is schade wel gedekt
Er zijn enkele uitzonderingen. De verzekering geldt wel voor:
 ͭ huispersoneel dat werkzaamheden voor een verzekerde uitvoert;
 ͭ verzekerde kinderen (zie Hoofdstuk 2) die tijdens studie, vakantie of 

vrije tijd werkzaamheden uitvoeren voor een ander. Deze werkzaam-
heden kunnen betaald of onbetaald zijn. De verzekering geldt alleen 
als de aansprakelijkheid van een kind niet wordt verzekerd door een 
andere verzekering. Een aanspraak van de werkgever van het kind is 
niet verzekerd. Dit geldt ook voor een aanspraak van de personen die 
recht hebben op een uitkering, van de werkgever of van iemand die de 
werkgeversrechten heeft overgenomen.

Geldt de verzekering als de verzekerde opzettelijk schade veroorzaakt? 
Heeft de verzekerde de schade veroorzaakt omdat hij opzettelijk in strijd 
met de wet handelde? Of deed hij met opzet niets om de schade te 
voorkomen? Dan geldt de verzekering niet. De schade is ook niet gedekt 
als de verzekerde in groepsverband in strijd met de wet handelt of juist 
niet handelt. Zelfs als de verzekerde dat niet persoonlijk doet.

Geldt de verzekering als de verzekerde onder invloed van alcohol en/of 
drugs schade toebrengt?
Was de verzekerde zo onder invloed van alcohol of een andere stof dat 
hij niet meer wist wat hij deed? Ook dan is de verzekerde niet verzekerd.

Geldt de verzekering bij schade door seksueel getinte gedragingen?
Heeft de verzekerde door seksuele of seksueel getinte gedragingen schade 
veroorzaakt? Dan geldt de verzekering niet. Ook schade die uit zulke 
gedragingen voortvloeit, is niet gedekt.

De verzekering geldt ook niet als de seksuele of seksueel getinte 
gedragingen in groepsverband zijn gebeurd en de verzekerde zelf zich niet 
zo heeft gedragen.

Geldt de verzekering bij schade aan zaken die de verzekerde leent of 
gebruikt?
Bezit de verzekerde zaken niet zelf, maar gebruikt, leent of bewaart hij ze? 
We noemen dit ‘onder opzicht’. Dan is de aansprakelijkheid voor schade 
vaak niet gedekt.

Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade als:
 ͭ de verzekerde of iemand namens hem zaken onder zich heeft;
 ͭ de aansprakelijkheid te maken heeft met een:

 – huurovereenkomst
 – huurkoopovereenkomst
 – leaseovereenkomst
 – pachtovereenkomst
 – pandovereenkomst
 – vruchtgebruik (inclusief het recht om een gebouw te gebruiken en 

erin te wonen)
 ͭ de verzekerde de zaak onwettelijk onder zich heeft. De verzekering 

geldt wel als de verzekerde jonger is dan 14 jaar. Er is dan geen ver-
zekerde van 14 jaar of ouder die de zaak ook bezit of gebruikt;

HOOFDSTUK 4 / Wat niet verzekerd is in bijzondere omstandigheden
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HOOFDSTUK 5 / Andere onderwerpen
Geldt deze verzekering ook als u op last van een overheid een waar-
borgsom moet storten?
Een overheidsinstantie kan een waarborgsom van de verzekerde eisen. 
Deze waarborgsom is bedoeld voor een eventuele uitkering aan mensen 
die zijn benadeeld. Is de schade waar het om gaat verzekerd? Dan 
waarborgen wij maximaal 10 procent van het verzekerde bedrag.

De verzekerde machtigt ons vooraf. Dat biedt ons de zekerheid dat wij de 
waarborgsom terugkrijgen, zodra de overheidsinstantie de waarborgsom 
vrijgeeft. De verzekerde sluit bij deze machtiging uit dat anderen over 
dit bedrag kunnen beschikken. Ook moet de verzekerde goed met ons 
meewerken om de waarborgsom terug te krijgen.

Hoe regelen wij de schade?
Wij bepalen zelf hoe we de schade regelen. Wij hebben het recht om:
 ͭ de benadeelde rechtstreeks schadeloos te stellen of;
 ͭ met de benadeelde tot een oplossing te komen. 

Hierbij houden we natuurlijk wel rekening met de belangen van de 
verzekerde.

Geldt de verzekering bij schade door een vaartuig?
Is de verzekerde aansprakelijk voor schade door een vaartuig? Dan is dit 
niet verzekerd, tenzij:
 ͭ De verzekerde passagier is. Hierbij gelden de voorwaarden voor 

onderlinge aansprakelijkheid (zie Hoofdstuk 3) en opzicht (zie eerder 
in dit hoofdstuk);

 ͭ De verzekerde de schade veroorzaakt met of door een:
 – roeiboot;
 – kano;
 – zeilplank;
 – een zeilboot met een zeiloppervlak van maximaal 16 vierkante 

meter;
 – een op afstand bedienbare modelboot.

De verzekering geldt niet als een dergelijk vaartuig een 
buitenboordmotor met een vermogen van meer dan 3 kW (ongeveer 
4 pk) heeft.

Dekt ook een andere verzekering de aansprakelijkheid van de verzekerde?
Dan geldt deze verzekering niet.

Geldt de verzekering bij schade door een luchtvaartuig?
Is de verzekerde aansprakelijk voor schade met of door een luchtvaartuig? 
Dan is deze schade niet verzekerd. Ook schade door de volgende 
luchtvaartuigen is niet verzekerd:
 ͭ een modelvliegtuig dat meer dan 20 kilo weegt;
 ͭ een zeilvliegtuig;
 ͭ een doelvliegtuig;
 ͭ een valschermzweeftoestel;
 ͭ een kabelvlieger met een oppervlak van meer dan 1,5 vierkante me- 

ter;
 ͭ een luchtschip;
 ͭ een modelraket;
 ͭ een ballon met een diameter van meer dan 1 meter in geheel gevulde 

toestand.

Er zijn enkele uitzonderingen waarbij schade wel is gedekt:
 ͭ De verzekerde is passagier. Hierbij gelden de voorwaarden voor onder-

linge aansprakelijkheid (zie Hoofdstuk 3) en opzicht (zie eerder in dit 
hoofdstuk).

 ͭ De verzekerde veroorzaakt schade met of door deltavliegen, para- 
sailing of parachutespringen.

Dekt ook een andere verzekering de aansprakelijkheid van de verzekerde?
Dan geldt deze verzekering niet.
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