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2.4
Melding mee te verzekeren kind
In geval deze verzekering blijkens het polisblad uitsluitend
betrekking heeft op een alleenstaande of een gezin zonder
kinderen, kan de dekking worden uitgebreid tot één of meerdere
kinderen. Deze kinderen zijn meeverzekerd, maar in geval van
schade zal een eigen risico van € 160,- van toepassing zijn. De
verzekeraar heeft na een dergelijke aanmelding het recht de
premie voor deze verzekering aan te passen aan het dan geldende
tarief voor een gezin met kinderen.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar
op het polisblad wordt verwezen.

AVP 3 Hoedanigheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde als
particulier. De aansprakelijkheid verband houdende met het
uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep, het verrichten
van betaalde handenarbeid is niet gedekt. Deze beperkingen van
de hoedanigheid gelden niet voor:
3.1
het huispersoneel als bedoeld in artikel AVP 2;
3.2
de in de artikelen AVP 2.1.4 en AVP 2.1.5 genoemde kinderen, als
zij tijdens vakantie of vrije tijd werkzaamheden voor anderen dan
de verzekerden verrichten, al dan niet tegen betaling. De
aansprakelijkheid van de kinderen is in dit geval slechts verzekerd,
voorzover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere
verzekering. Aanspraken van de werkgever of diens
rechtverkrijgenden of nagelaten betrekkingen zijn niet gedekt;
3.3
de in artikel AVP 2.1.4 en AVP 2.1.5 genoemde kinderen, indien zij
tijdens of bij een volledig dagonderwijs, voltijdse studierichting of
opleiding behorende stageperiode werkzaamheden voor anderen
dan verzekerden verrichten, al dan niet tegen betaling;
3.4
de verzekerden die onbetaald vrijwilligerswerk verrichten.

AVP 1 Gebied
De verzekering is van kracht over de gehele wereld, doch eindigt
voor de desbetreffende verzekerde automatisch binnen 30 dagen
nadat deze heeft opgehouden zijn woonplaats binnen Nederland te
hebben. De beperking van de woonplaats geldt niet ten aanzien
van logé(e)s.
AVP 2 Verzekerden
Op het polisblad is aangegeven voor welke verzekerden de polis
dekking biedt.
2.1
Verzekerden in gezinsverband
Verzekerden zijn:
2.1.1
de verzekeringnemer;
2.1.2
zijn/haar echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner;
2.1.3
de met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen;
alsmede:
2.1.4
hun minderjarige kinderen;
2.1.5
hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, die bij hen inwonen of die
voor studie uitwonend zijn;
2.1.6
hun grootouders, ouders, schoonouders, ongehuwde bloed- en
aanverwanten, die bij hen inwonen;
2.1.7
hun huispersoneel voorzover de aansprakelijkheid verband houdt
met werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde;
2.1.8
hun logé(e)s, voorzover de aansprakelijkheid niet wordt gedekt
door een andere verzekering.
2.2
Verzekerden in gezinsverband zonder kinderen
Verzekerde zijn:
2.2.1
de verzekeringnemer;
2.2.2
zijn/haar echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner;
2.2.3
de met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen
(uiteraard exclusief kinderen);
alsmede:
2.2.4
hun grootouders, ouders, schoonouders en meerderjarige
ongehuwde bloed- en aanverwanten, die bij hen inwonen;
2.2.5
hun huispersoneel voorzover de aansprakelijkheid verband houdt
met werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde;
2.2.6
hun logé(e)s, voorzover de aansprakelijkheid niet wordt gedekt
door een andere verzekering;
2.3
Alleenstaande verzekeringnemer
Verzekerden zijn:
2.3.1
de verzekeringnemer;
2.3.2
het huispersoneel voorzover de aansprakelijkheid verband houdt
met werkzaamheden ten behoeve van de verzekerde;
2.3.3
de logé(e)s, voorzover de aansprakelijkheid niet wordt gedekt door
een andere verzekering.

AVP 4 Aansprakelijkheid/schade
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden in hun
hoedanigheid, zoals in artikel AVP 3 omschreven, voor schade
veroorzaakt of ontstaan tijdens de verzekeringsduur, en wel voor
alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het in het polisblad
genoemde bedrag per gebeurtenis. Overal waar in deze
voorwaarden wordt gesproken over schade wordt hieronder
verstaan: schade aan personen en schade aan zaken.
4.1
Onder schade aan personen wordt verstaan: schade door letsel of
aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood
ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende
schade.
4.2
Onder schade aan zaken wordt verstaan: schade door
beschadiging, vernietiging of het verloren gaan van zaken van
anderen dan de verzekerden, met inbegrip van de daaruit
voortvloeiende schade.
4.3
Onderlinge aansprakelijkheid
4.3.1
De aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar
is uitsluitend meeverzekerd voor de door de betrokken verzekerden
geleden schade aan personen en voorzover deze verzekerden
terzake van het gebeurde geen aanspraken uit andere hoofde
hebben.
Geen schadevergoeding wordt verleend indien de vorderende partij
een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken
benadeelde natuurlijke persoon of diens nagelaten betrekkingen.
4.3.2
De aansprakelijkheid van een verzekerde jegens huispersoneel,
voor schade ten gevolge van bedrijfsongevallen, is ook ten aanzien
van schade aan zaken meeverzekerd.
4.4
Huisdieren
Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden als bezitter
van een huisdier voor de door het dier aangerichte schade. Deze
dekking geldt ook als verzekerde aansprakelijk is voor schade,
toegebracht aan een ander aan wie dat huisdier tijdelijk is
toevertrouwd.
4.5
Onroerende zaken
Met betrekking tot onroerende zaken is verzekerd de aansprakelijkheid van de in artikel AVP 2.1.1 t/m 2.1.6, 2.2.1 t/m 2.2.4 en 2.3.1
genoemde verzekerden;
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• als bezitter van de door hem/haar bewoonde woning met daarbij
behorende bebouwingen, ook als een deel van de woning wordt
verhuurd;
• als bezitter van een woning met de daarbij behorende
bebouwingen, die door hem/haar niet meer of nog niet wordt
bewoond, dit voor een periode van ten hoogste 12 maanden na
het verlaten of het verkrijgen van de woning;
• als bezitter van een in Europa gelegen tweede woning,
recreatiewoning, stacaravan of huisje op een volkstuincomplex,
mits deze niet uitsluitend dient tot verhuur aan derden.
• als bezitter van een woning in aanbouw in Nederland, bestemd
voor eigen bewoning.
Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade door
onroerende zaken, waaronder aansprakelijkheid voor schade door
onroerende zaken in aanbouw of exploitatie, zijn niet gedekt.
4.6
Vriendendienst
Indien een verzekerde tijdens het zonder geldelijke vergoeding
verrichten van een vriendendienst, aan anderen dan verzekerden
schade toebrengt waarvoor hij aansprakelijk zou zijn als het geen
vriendendienst was geweest, zal de verzekeraar niettemin tot
schadevergoeding overgaan, voor zover de schade niet aan
benadeelde zelf is te wijten. In geval van schade wordt per
gebeurtenis maximaal € 10.000,- vergoed voor alle verzekerden
tezamen. Geen schadevergoeding wordt toegekend:
• voor zover de benadeelde ter zake van de schade recht heeft op
vergoeding krachtens een andere verzekering of op uitkeringen
of verstrekkingen uit andere hoofde;
• indien de vorderende partij een ander is dan de rechtstreeks bij
de gebeurtenis betrokken natuurlijke persoon of diens nagelaten
betrekkingen.
4.7
Schade aan zaken van bezoekers van de verzekerden
Onverminderd het in de polis bepaalde is tot een maximumbedrag
van € 1.000,- per gebeurtenis onder deze verzekering
meeverzekerd, schade aan zaken meegebracht door bezoekers en
ontstaan tijdens een bezoek aan een verzekerde door een
handelen of nalaten van een verzekerde, ook als dit handelen of
nalaten niet onrechtmatig is. Als bezoekers worden uitsluitend
aangemerkt personen die zich met toestemming van een
verzekerde binnen diens verzekerde hoedanigheid, in de door een
verzekerde bewoonde kamers, woningen of gebouwen (inclusief
erven) bevinden. Niet als bezoekers worden aangemerkt personen
die zich beroepshalve daar bevinden, alsmede huurders of
onderhuurders van kamers, woningen of gebouwen van een
verzekerde. Niet als zaken in de zin van deze dekking worden
beschouwd motorrijtuigen en rijwielen.
4.8
Proceskosten en wettelijke rente
Boven het verzekerd bedrag worden vergoed:
4.8.1
de kosten van met goedvinden of op verlangen van de verzekeraar
gevoerde procedures en in haar opdracht verleende rechtsbijstand;
4.8.2
de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte
van de hoofdsom.
4.9
Zekerheidsstelling
Als een overheid wegens een onder de verzekering gedekte
schade het stellen van geldelijke zekerheid verlangt ter
waarborging van de rechten van benadeelden, zal de verzekeraar
deze zekerheid verstrekken tot maximaal € 45.000,-. Verzekerden
zijn verplicht de verzekeraar te machtigen over de zekerheid te
beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en bovendien alle
medewerking te verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.

Er is sprake van opzet, als verzekerde iets doet of niet doet waarbij
verzekerde:
•
de bedoeling heeft schade te veroorzaken (opzet als
oogmerk);
•
niet de bedoeling heeft schade te veroorzaken, maar
verzekerde zeker weet dat er schade ontstaat (opzet
met zekerheidsbewustzijn);
•
niet de bedoeling heeft schade te veroorzaken, maar
verzekerde de aanmerkelijke kans dat er schade
ontstaat voor lief neemt. En toch handelt verzekerde
(niet) zo (voorwaardelijk opzet).
Opzet wordt objectief uit de feiten, omstandigheden en/of de gedragingen
afgeleid.

Deze opzetuitsluiting geldt ook bij:
•
groepsaansprakelijkheid
als verzekerde niet zelf maar wel iemand in een groep
waarvan verzekerde deel uitmaakt iets doet of niet doet;
•
alcohol en drugs
als verzekerde zoveel alcohol, drugs of andere
(bedwelmende) stoffen heeft gebruikt dat verzekerde de
eigen wil niet meer kon bepalen. Of als iemand in een
groep waarvan verzekerde deel uitmaakt zoveel
alcohol, drugs of andere (bedwelmende) stoffen heeft
gebruikt dat hij of zij de eigen wil niet meer kon
bepalen.
5.1.2
Seksuele gedragingen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit zijn/haar:
a seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard ook;
b gedragingen die onder a vallen, gepleegd in groepsverband, ook
in geval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of
nagelaten.
5.2
Opzicht
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade:
5.2.1
aan zaken die een verzekerde, of iemand namens hem onder zich
heeft:
• uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, erfpacht-, pacht-,
pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van
gebruik en bewoning);
• uit hoofde van de uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven)
beroep;
• uit hoofde van het verrichten van handenarbeid;
5.2.2
aan zaken die een verzekerde onrechtmatig onder zich heeft;
5.2.3
aan motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens, motor- en
zeilvaartuigen, (waaronder zeilplanken) en luchtvaartuigen die een
verzekerde of iemand namens hem /haar onder zich heeft;
5.2.4
bestaande uit en/of als gevolg van verlies, diefstal of vermissing
van geld, geldswaardige papieren, bank-, giro-, betaalpassen,
chipcards of creditcards, die een verzekerde of iemand namens
hem/haar onder zich heeft.
5.2.5
De uitsluitingen genoemd in artikel AVP 5.2.1 t/m 5.2.4 gelden niet
voor:
• de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer of één van de
inwonende verzekerden - niet zijnde een minderjarige logé - voor
schade veroorzaakt door brand aan het door hem/haar binnen
Nederland permanent bewoonde gehuurde pand, tot een
maximum van € 175.000,- per gebeurtenis;
• de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade,
veroorzaakt door brand aan de door hem/haar voor
vakantiedoeleinden gehuurde, in het buitenland gelegen woning
en de daartoe behorende inboedel;
• de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
veroorzaakt door een antenne, vlaggenstok, zonwering,
voorzetramen en soortgelijke zaken, die zijn gemonteerd op of
aan de door hem/haar voor eigen bewoning gehuurde woning,
voor zover sprake is van schade aan de woning en/of de daarbij
behorende bebouwingen en verzekerde voor die schade als
huurder aansprakelijk is.
5.3
Dekking van de aansprakelijkheid inzake schade die een
verzekerde als passagier heeft veroorzaakt als vermeld in artikel
AVP 5.5, 5.6 en 5.7 blijft onverminderd van kracht.
5.4
Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade aan zaken die
een verzekerde onder zich heeft anders dan in de gevallen
genoemd in artikel AVP 5.2 zijn verzekerd tot een bedrag van
€ 20.000,- per gebeurtenis.

AVP 5 Uitsluitingen
Naast de uitsluitingen genoemd in artikel Alg 11, zijn op deze
dekking de volgende uitsluitingen van toepassing.
5.1
Opzet
5.1.1
Er is geen dekking als verzekerde in strijd met het recht met opzet
iets doet of niet doet waardoor schade ontstaat. De in feite
toegebrachte schade is hierbij een te verwachten of normaal
gevolg van wat verzekerde doet of niet doet. Heeft verzekerde
geen dekking? Dan heeft verzekerde dat ook niet voor de schade
die mogelijk later nog ontstaat.
In welke gevallen geldt de opzetuitsluiting?
De uitsluiting geldt als verzekerde zich maatschappelijk ongewenst
of crimineel gedraagt. Dat is in ieder geval zo bij gedragingen die
een gevaar voor personen of zaken kunnen opleveren, zoals:
•
brandstichting, vernieling en beschadiging;
•
afpersing, bedrog, oplichting, bedreiging, beroving,
verduistering, diefstal en inbraak. Ook als verzekerde
dat met een computer of ander (technisch) hulpmiddel
doet;
•
geweldpleging, mishandeling, doodslag en moord.
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5.5
Motorrijtuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of
door een motorrijtuig dat een verzekerde in eigendom heeft, bezit,
houdt, bestuurt of gebruikt.
In afwijking hiervan is wel verzekerd:
5.5.1
de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van een
motorrijtuig;
5.5.2
de aansprakelijkheid van de verzekerden genoemd in artikel AVP 2
voor schade veroorzaakt door huispersoneel met of door een
motorrijtuig, waarvan geen der andere verzekerden dan het
huispersoneel houder of bezitter is;
5.5.3
de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade door:
• motorisch voortbewogen maaimachines, kinderspeelgoed en
dergelijke gebruiksvoorwerpen, mits zij de snelheid van 10 km.
per uur niet kunnen overschrijden;
• op afstand bediende modelauto's;
• motorrijtuigen zonder kentekenplicht, waarvoor geen rijbewijs is
vereist en die niet harder rijden dan 6 km per uur, die bestemd
zijn voor gebruik buiten de wegen en voor vrijetijdsbesteding,
zoals cross-trikes, golfkarretjes en strand- of zandbuggy’s;
5.5.4
de aansprakelijkheid van de verzekerde, voor schade veroorzaakt
tijdens joyriding met een motorrijtuig, mits degene, die de schade
heeft veroorzaakt 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. Voor
schade aan het motorrijtuig zelf geldt een dekking van 1% van het
verzekerd bedrag met een maximum van € 12.500,-.
Indien schade wordt toegebracht aan een brom- of snorfiets geldt
de beperking dat de veroorzaker jonger dan 16 jaar moet zijn.
Uitgesloten blijft de aansprakelijkheid:
• in geval van diefstal of verduistering van het motorrijtuig;

AVP 6 Schaderegeling
De verzekeraar belast zich met het regelen en het vaststellen van
de schade. De verzekeraar heeft het recht benadeelden
rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te
treffen.
Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade
zullen worden behandeld met in achtneming van het bepaalde in
artikel 7:954 van het Burgerlijk Wetboek.
AVP 7 Cessie
Verzekerde is verplicht, als de verzekeraar dit wenst, alle rechten
die hij terzake van de schade tegenover een ander mocht hebben
schriftelijk aan de verzekeraar over te dragen.
AVP 8 Samenloop
8.1
Indien bij schade aanspraak gemaakt kan worden op polisdekking
onder enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of
gemaakt zou kunnen worden als deze verzekering niet zou hebben
bestaan, geldt deze verzekering slechts voor zover de aanspraken
het bedrag te boven gaan waarop de verzekerde elders recht heeft
of zou hebben.
Een eigen risico op de andere verzekering komt niet voor
vergoeding in aanmerking.
8.2
De verzekerde dient aan “voor elkaar” een opgave te doen van alle
hem bekende verzekeringen, al dan niet van oudere datum, die op
het moment van de schade geheel of ten dele betrekking hebben
op hetzelfde belang.

• in geval van joyriding zonder geweldpleging, als voor het
motorrijtuig een aansprakelijkheidsverzekering is gesloten;
5.5.5
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een
zogenaamde elobike.
5.6
Vaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade veroorzaakt met of door een vaartuig.
In afwijking hiervan is wel verzekerd:
5.6.1
de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door
roeiboten, kano's, zeilplanken en op afstand bediende modelboten;
5.6.2
de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan
personen, veroorzaakt met of door zeilboten met een
zeiloppervlakte van ten hoogste 16 m2; tenzij deze vaartuigen zijn
uitgerust met een (buitenboord) motor met een vermogen van meer
dan 3 KW (ongeveer 4 PK);
5.6.3
de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van een
vaartuig; het bepaalde in de artikelen AVP 4.3 en AVP 5.2 blijven
onverkort van toepassing.
5.7
Luchtvaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade veroorzaakt met of door een luchtvaartuig, een
modelvliegtuig van meer dan 20 kg, een zeilvliegtuig, een
doelvliegtuig, een valschermzweeftoestel, een kabelvlieger met
een zeiloppervlakte van meer dan 1,5 m2, een luchtschip, een
modelraket en een ballon met een diameter van meer dan 1 meter
in geheel gevulde toestand. In afwijking hiervan is wel verzekerd de
aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt:
• met of door een kite of board tijdens kitesurfing of kitebuggyen
en
• met of door deltavliegen, parasailen of parachutespringen.
5.8
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 voor
schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of het gebruik van
vuurwapens tijdens de jacht is uitsluitend gedekt voorzover
nadrukkelijk meeverzekerd.
5.9
Woonplaats niet langer in Nederland
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde, die
zijn/haar woonplaats niet langer in Nederland heeft, met dien
verstande dat dan de verzekering voor hem/haar eindigt 30 dagen
na vertrek.
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