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Bijzondere voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

 Begrippen
1. Gebied
2. Verzekerden
3. Hoedanigheid
4. Aansprakelijkheid/schade
5. Uitsluitingen
6. Schaderegeling
7. Cessie
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hier-
naar op het polisblad wordt verwezen.

 Begrippen

 Bemiddelaar:
Is de partij via wiens bemiddeling de verzekering tot 
stand gekomen is.

 Contractsduur
De periode, waarvoor partijen de overeenkomst zijn 
aangegaan.

 Dekking en overeenkomst
De overeenkomst kan betrekking hebben op één of meer 
dekkingen. Indien het pakket uit meerdere dekkingen is 
samengesteld, zal het pakket als één overeenkomst wor-
den beschouwd, ook wanneer de van kracht zijnde dek-
kingen niet tegelijkertijd zijn gesloten.

 Gebeurtenis
Elk feit of elke opeenvolging van feiten met dezelfde 
oorzaak, waardoor schade ontstaat.

 Kwaadwillige besmetting
Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 
2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 
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 tengevolge hebbend, bij mensen of 
dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kun-
nen toebrengen dan wel anderszins economische belan-
gen 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.

  Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 
Terrorismeschaden N.V. (NHT)
Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland 
opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitke-
ringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereen-
komsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars 
direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlij-
king van de in artikel 2.8, 2.9 en 2.10 omschreven risico’s, 
in herverzekering kunnen worden ondergebracht.

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

 Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan 
buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 

van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 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 heb-
bend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anders-
zins economische belangen worden aangetast, waarbij 
aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in 
enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitge-
voerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of 
religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

 Verzekeraar
De verzekeraar(s) zoals genoemd op het polisblad, in 
deze vertegenwoordigd door Meijers Assuradeuren BV 
als gevolmachtigde.

 Verzekerde
Degene die in geval van verwezenlijking van het risico 
recht heeft op uitkering of door aanvaarding van de 
aanwijzing recht op uitkering kan krijgen. 

 Verzekeringnemer
Verzekeringnemer is degene met wie deze verzekerings-
overeenkomst is aangegaan.

1. Gebied

De verzekering is van kracht over de gehele wereld, doch ein-
digt 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.

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 samenwo-

nende 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, onge-

huwde bloed- en aanverwanten, die bij hen 
inwonen;

2.1.7  hun huispersoneel voor zover de aansprakelijk-
heid verband houdt met werkzaamheden ten 
behoeve van een verzekerde;

2.1.8  hun logé(e)s, voor zover de aansprakelijkheid 
niet wordt gedekt door een andere verzekering.

2.2 Verzekerden in gezinsverband zonder kinderen
Verzekerden 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 samenwo-

nende personen (uiteraard exclusief kinderen); 
alsmede:

2.2.4  hun grootouders, ouders, schoonouders en 
meerderjarige ongehuwde bloed- en aanver-
wanten, die bij hen inwonen;

2.2.5  hun huispersoneel voor zover de 
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aansprakelijkheid verband houdt met werk-
zaamheden ten behoeve van een verzekerde;

2.2.6  hun logé(e)s, voor zover 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 voor zover de aansprakelijk-

heid verband houdt met werkzaamheden ten 
behoeve van de verzekerde;

2.3.3  de logé(e)s, voor zover de aansprakelijkheid niet 
wordt gedekt door een andere verzekering.

2.4 Melding mee te verzekeren kind
In geval deze verzekering blijkens het polisblad uitslui-
tend betrekking heeft op een alleenstaande of een gezin 
zonder kinderen, kan de dekking worden uitgebreid tot 
één of meerdere kinderen. Deze kinderen zijn meeverze-
kerd, maar in geval van schade zal een eigen risico van  
w 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.

3. Hoedanigheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde als parti-
culier. De aansprakelijkheid verband houdende met het uitoe-
fenen 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 2;
3.2  de in de artikelen 2.1.4 en 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, voor zover hun aansprake-
lijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering. 
Aanspraken van de werkgever of diens rechtverkrijgen-
den of nagelaten betrekkingen zijn niet gedekt;

3.3  de in artikel 2.1.4 en 2.1.5 genoemde kinderen, indien zij 
tijdens of bij een volledig dagonderwijs, voltijdse studie-
richting of opleiding behorende stageperiode werkzaam-
heden voor anderen dan verzekerden verrichten, al dan 
niet tegen betaling;

3.4  de verzekerden die onbetaald vrijwilligerswerk 
verrichten.

4. Aansprakelijkheid/schade

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden in hun 
hoedanigheid, zoals in artikel 3 omschreven, voor schade ver-
oorzaakt 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 voor-
waarden wordt gesproken over schade wordt hieronder ver-
staan: 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 voor zover deze verze-
kerden ter zake van het gebeurde geen aanspra-
ken uit andere hoofde hebben. Geen schadever-
goeding 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 aange-
richte 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 2.1.1 t/m 2.1.6, 2.2.1 
t/m 2.2.4 en 2.3.1 genoemde verzekerden;
• 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. 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 ver-
goeding verrichten van een vriendendienst, aan anderen 
dan verzekerden schade toebrengt waarvoor hij aanspra-
kelijk zou zijn als het geen vriendendienst was geweest, 
zal de verzekeraar niettemin tot schadevergoeding over-
gaan, voor zover de schade niet aan benadeelde zelf is te 
wijten. In geval van schade wordt per gebeurtenis maxi-
maal w 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 maxi-
mumbedrag van w 1.000,- per gebeurtenis onder deze 
verzekering meeverzekerd, schade aan zaken meege-
bracht 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 aange-
merkt personen die zich met toestemming van een verze-
kerde binnen diens verzekerde hoedanigheid, in de door 
een verzekerde bewoonde kamers, woningen of gebou-
wen (inclusief erven) bevinden. Niet als bezoekers 
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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 ver-
langt ter waarborging van de rechten van benadeelden, 
zal de verzekeraar deze zekerheid verstrekken tot maxi-
maal w 45.000,-. Verzekerden zijn verplicht de verzeke-
raar te machtigen over de zekerheid te beschikken zodra 
deze wordt vrijgegeven en bovendien alle medewerking 
te verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.

5. Uitsluitingen

Naast de uitsluitingen genoemd in artikel 11 van de algemene 
voorwaarden 06-01, zijn op deze dekking de volgende uitslui-
tingen van toepassing.
5.1 Opzet

5.1.1  Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een ver-
zekerde voor schade veroorzaakt door en/of 
voortvloeiende uit zijn/haar:
a Opzettelijk en tegen een persoon of zaak 

gericht wederrechtelijk handelen of nalaten;
b Gedragingen die onder a vallen, gepleegd in 

groepsverband, ook ingeval niet de 
verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of 
nagelaten. Aan het opzettelijk karakter van 
het wederrechtelijk handelen of nalaten in 
de situatie a en/of b doet niet af, dat 
verzekerde zodanig onder invloed van 
alcohol of andere stoffen verkeert, dat hij/zij 
niet in staat is zijn/haar wil te bepalen.

5.1.2 Seksuele gedragingen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een ver-
zekerde 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 zeilplan-
ken) en luchtvaartuigen die een verzekerde of 
iemand namens hem /haar onder zich heeft;

5.2.4  bestaande uit en/of als gevolg van verlies, dief-
stal 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 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 w 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 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 5.2 zijn verzekerd tot een 
bedrag van w 20.000,- per gebeurtenis.

5.5 Motorrijtuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroor-
zaakt 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 pas-

sagier van een motorrijtuig;
5.5.2  De aansprakelijkheid van de verzekerden 

genoemd in artikel 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 maaimachi-
nes, kinderspeelgoed en dergelijke gebruiksvoor-
werpen, mits zij de snelheid van 10 km. per uur 
niet kunnen overschrijden, en van op afstand 
bediende modelauto’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 
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1% van het verzekerd bedrag met een maximum 
van w 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;

• In geval van joyriding zonder geweldpleging, 
als voor het motorrijtuig een 
aansprakelijkheidsverzekering is gesloten;

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 hoog-
ste 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 pas-
sagier van een vaartuig; het bepaalde in de arti-
kelen 4.3 en 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, een zeilvliegtuig, een doelvliegtuig, 
een valschermzweeftoestel, een kabelvlieger, een lucht-
schip, 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 
modelvliegtuigen waarvan het gewicht ten hoogste 20 
kg bedraagt.

5.8 Samenloop
De onder artikel 5.5, 5.6 en 5.7 omschreven dekkingen 
gelden niet voor zover de aansprakelijkheid wordt 
gedekt door een andere verzekering, al dan niet van 
oudere datum.

5.9 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 voor zover nadrukkelijk 
meeverzekerd.

5.10 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.

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 per-
sonenschade zullen worden behandeld met in achtneming van 
het bepaalde in artikel 7:954 van het Burgerlijk Wetboek.

7. Cessie

Verzekerde is verplicht, als de verzekeraar dit wenst, alle rech-
ten die hij ter zake van de schade tegenover een ander mocht 
hebben schriftelijk aan de verzekeraar over te dragen.


