Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Model 052021

Bijzondere voorwaarden - Premium
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Beste verzekerde,
Bedankt dat u gekozen heeft voor de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren van Turien & Co. Assuradeuren.
Met deze verzekering verzekeren wij u en uw gezinsleden
tegen vorderingen tot schadevergoeding van derden. In deze
voorwaarden staat de dekking precies beschreven.
Verandert uw gezinssamenstelling tijdens de looptijd van de
verzekering, wordt u eigenaar van een extra woning (bijvoorbeeld
als beleggingsobject) of gaat u verhuizen? Dan is het belangrijk
om de verzekering hierop aan te passen. Geef deze wijzigingen
daarom zo snel mogelijk door aan uw assurantieadviseur.
Schade
Heeft u schade aan iemand anders toegebracht en denkt u dat
u hiervoor aansprakelijk bent, dan is het nodig dat u ons dit
zo snel mogelijk laat weten. Wij zullen uw aansprakelijkheid
beoordelen. Als de schade verzekerd is, dan zorgen wij dat de
schade zo snel mogelijk wordt vastgesteld. De schadevergoeding
maken wij zo snel mogelijk over. Als wij van mening zijn dat u
niet aansprakelijk bent dan leggen wij dat namens u uit aan de
benadeelde.
Contact
Als u vragen heeft over de verzekering of als u een schade wilt
melden, neem dan contact op met uw assurantieadviseur of kijk
op www.turien.nl.
De voorwaarden
Op deze verzekering zijn ook de Algemene voorwaarden
van toepassing. In deze voorwaarden wordt uitgelegd welke
algemene regels er voor de verzekeringen van Turien & Co.
Assuradeuren gelden. Naast de Algemene voorwaarden zijn
deze bijzondere voorwaarden van toepassing. Op de polis
kunnen ook speciale bepalingen (clausules) staan die specifiek
voor u van toepassing zijn. Als de verschillende voorwaarden
elkaar tegenspreken gaan de bepalingen van deze bijzondere
voorwaarden voor de algemene voorwaarden. De clausules
gaan altijd voor de bijzondere en algemene voorwaarden.
Met vriendelijke groet,
Turien & Co. Assuradeuren
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Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
Premium
Model 052021

Deze voorwaarden vormen een geheel met de Algemene
voorwaarden.

De definities van de begrippen die wij in deze
voorwaarden gebruiken, de (aanvullende)
begripsomschrijvingen, vindt u terug in de Algemene
voorwaarden en in deze bijzondere voorwaarden vanaf
pagina 9.

1.

DEKKING

1.1.

Dekkingsgebied
Deze verzekering is geldig in de hele wereld.

1.2.

Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag dat maximaal per gebeurtenis is
verzekerd staat op de polis. Als meer verzekerden voor
een gebeurtenis aansprakelijk zijn, dan geldt voor alle
verzekerden samen dat maximale verzekerde bedrag.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

1.3.

Proceskosten en wettelijke rente
Boven het verzekerd bedrag vergoeden wij:
de kosten van procedures die op ons verzoek zijn gevoerd
of waarvoor wij toestemming hebben verleend;
de kosten van op ons verzoek verleende rechtsbijstand;
de wettelijke rente over het deel van de schade dat wij
vergoeden.
Omschrijving van de dekking
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde(n)
als particulier voor schade die is veroorzaakt of ontstaan
tijdens de verzekeringsduur.
De aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt
tijdens de verzekeringsduur, maar na beëindiging van de
verzekering is ontstaan, is verzekerd voor zover de schade
niet gedekt wordt door een andere verzekering.
De aansprakelijkheid die verband houdt met het
uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep en het
verrichten van betaalde arbeid is alleen verzekerd voor:
a. het huispersoneel als bedoeld in artikel 5.8.1.h en
5.8.2.c;
b. verzekerde kinderen wanneer zij tijdens vakantie,
vrije tijd of studie werkzaamheden voor anderen dan
verzekerden verrichten, al dan niet tegen betaling.
De aansprakelijkheid van deze kinderen is dan alleen
verzekerd als hun aansprakelijkheid niet gedekt wordt
door een andere verzekering.
Niet gedekt zijn vorderingen tot schadevergoeding:
van de werkgever;
een rechtverkrijgende van de werkgever;
nagelaten betrekkingen van de werkgever.

1.3.1.
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Aansprakelijkheid van verzekerden onderling
(onderlinge aansprakelijkheid)
Is een verzekerde aansprakelijk is voor schade aan
een andere verzekerde? Dan is alleen de toegebrachte
personenschade verzekerd en alleen voor zover deze
verzekerde geen dekking heeft op een andere verzekering.
Zaakschade is niet verzekerd.

Is een verzekerde aansprakelijk voor schade van
huispersoneel die zij oplopen tijdens werk dat zij voor een
verzekerde doen? Dan verzekeren wij zowel de zaak- als
personenschade van het huispersoneel.
1.3.2.

Zekerheidsstelling
Verlangt een overheid een geldelijke zekerheid
(waarborgsom) van een verzekerde in verband met de
vergoeding van een onder deze verzekering gedekte
schade? Dan zullen wij deze waarborgsom betalen tot
maximaal 10% van het verzekerd bedrag.
De verzekerden zijn verplicht om ons alle medewerking te
verlenen om de betaalde borgsom van de overheid terug
te krijgen.

1.3.3.

Onroerende zaken

1.3.3.1. Schade door de eigen woning
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de
verzekeringnemer of van de inwonende verzekerden:
a. als bezitter van het door hem bewoonde pand met
de gebouwen die daarbij horen, ook als een deel
daarvan wordt verhuurd voor particuliere bewoning.
Onder pand verstaan wij hier ook een gemeerd
liggende woonboot;
b. als bezitter van een woning of gemeerd liggende
woonboot die niet meer of nog niet door de bezitter
wordt bewoond, voor een periode van 36 maanden
na het verlaten of verkrijgen van die woning of die
woonboot;
c. als bezitter van een voor eigen bewoning bestemde
woning of gemeerd liggende woonboot in aanbouw;
d. als bezitter van maximaal één in Europa gelegen
- vakantie-/recreatiewoning; of
- stacaravan; of
- huisje op een volkstuincomplex, ook als deze mede
bestemd is voor niet-permanente verhuur aan
particulieren;
e. als bezitter van maximaal één andere in Nederland
gelegen woning of gemeerd liggende woonboot
dan de door verzekeringnemer bewoonde woning/
woonboot, als deze permanent is bewoond en aan
niet meer dan twee particuliere huurders is verhuurd.
Let op: het adres van deze woning/woonboot moet
aan ons zijn opgegeven. Een eventueel eigen risico
voor deze extra woning wordt op de polis vermeld.
1.3.3.2. Schade aan een vakantieverblijf
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van een
verzekerde voor schade veroorzaakt aan een in binnenof buitenland gehuurd vakantieverblijf en de daarbij
behorende inboedel, door:
- brand;
- water gestroomd uit een waterleiding.
De beperkingen die genoemd zijn in artikel 1.3.4 en
2.3.1 van deze voorwaarden zijn op deze dekking niet van
toepassing.
Let op: deze dekking geldt alleen als het vakantieverblijf is
gehuurd voor vakantiedoeleinden.

1.3.3.3. Schade aan de huurwoning
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van een verzekerde
voor schade veroorzaakt door brand aan het pand dat
verzekerde huurt en bewoont. Onder pand verstaan wij hier ook
een gemeerd liggende woonboot. De vergoeding is maximaal
€ 250.000 per gebeurtenis.
De beperkingen die genoemd zijn in artikel 1.3.4 en 2.3.1 zijn
op deze dekking niet van toepassing.
1.3.3.4. Schade door een (schotel)antenne, vlaggenstok, zonwering
of zonnepanelen
Als verzekerde aan het door hem bewoonde pand een (schotel)
antenne, vlaggenstok, zonwering en/of zonnepanelen heeft
aangebracht dekt deze verzekering de aansprakelijkheid voor
schade aan derden veroorzaakt door deze zaken.

Is de schade van de benadeelde gedekt op een andere
verzekering? Dan brengen wij de uitkering van die andere
verzekering in mindering op de vergoeding die wij verlenen.
Wat wij onder ‘vriendendienst’ verstaan leest u in de
aanvullende begripsomschrijvingen.
1.3.6.2. Sport en spel
Als een verzekerde schade toebrengt tijdens sport of spel aan
iemand anders dan een medesporter of medespeler zonder
dat de verzekerde hiervoor aansprakelijk is, kan ook een
beroep op deze verzekering worden gedaan. De vergoeding
van de door de benadeelde geleden schade bedraagt in dat
geval maximaal € 35.000 per gebeurtenis. Is verzekerde
volgens de wet aansprakelijk? Dan geldt het verzekerde
bedrag dat op de polis staat.

Raakt het door verzekerde gehuurde en bewoonde pand door
de (schotel)antenne, vlaggenstok, zonwering of zonnepanelen
beschadigd? Dan vergoeden wij die schade ook. De maximum
vergoeding in geval van brand, zoals genoemd in artikel
1.3.3.3, blijft van toepassing.
De beperkingen die genoemd zijn in artikel 1.3.4 en 2.3.1 zijn
op deze dekking niet van toepassing.
Andere gevallen van aansprakelijkheid voor schade
door en aan onroerende zaken zijn niet verzekerd.
1.3.4.

Schade aan zaken die verzekerde onder zich heeft
(opzicht)
Opzicht
Met opzicht bedoelen we de situatie dat zaken van anderen
aan een verzekerde, of iemand anders namens verzekerde,
zijn toevertrouwd. Of als een verzekerde zaken van anderen
gebruikt, bewerkt of vervoert. Er moet voor opzicht sprake zijn
van een min of meer duurzame relatie tussen de verzekerde en
de beschadigde zaak, bijvoorbeeld als verzekerde een boek
leent van een kennis.
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van een verzekerde
voor schade die is ontstaan aan zaken die hij onder zich heeft
(opzicht) tot maximaal € 35.000 per gebeurtenis.
Maar als er sprake is van een situatie als genoemd in artikel 2.3
dan is de schade niet verzekerd.

1.3.5.

Dieren
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor een verzekerde
als bezitter van een dier.

1.3.6.

Bijzondere situaties
U bent vaak volgens de wet niet aansprakelijk als u een
vriendendienst verricht, tijdens sport of spel of wanneer uw kind
of huisdier schade aan de oppas veroorzaakt. Toch vergoeden
wij deze schade wel. Hiervoor gelden de regels en limieten
zoals genoemd in artikel 1.3.6 tot en met 1.3.7 en alle andere
bepalingen in de voorwaarden.

1.3.6.1. Vriendendienst
Als een verzekerde schade toebrengt aan een ander dan een
verzekerde tijdens het verrichten van een vriendendienst zonder
dat de verzekerde hiervoor aansprakelijk is, kan ook een beroep
op deze verzekering worden gedaan. De vergoeding van de
door de benadeelde geleden schade bedraagt in dat geval
maximaal € 35.000 per gebeurtenis. Is verzekerde volgens de
wet aansprakelijk? Dan geldt het verzekerde bedrag dat op de
polis staat.

Is de schade van de benadeelde gedekt op een andere
verzekering? Dan brengen wij de uitkering van die andere
verzekering in mindering op de vergoeding die wij verlenen.
1.3.6.3. Oppassituaties
Indien een minderjarige verzekerde of een dier van
verzekerde schade toebrengt aan of bij degene bij wie
zij logeren of die op hen past, zonder dat de verzekerde
hiervoor aansprakelijk is, kan, als de oppas een ander is dan
een verzekerde, ook een beroep op deze verzekering worden
gedaan. De vergoeding van de door de oppas geleden
schade bedraagt in dat geval maximaal
€ 35.000 per gebeurtenis. Is verzekerde volgens de wet
aansprakelijk? Dan geldt het verzekerde bedrag dat op de
polis staat.
Is de schade van de benadeelde gedekt op een andere
verzekering? Dan brengen wij de uitkering van die andere
verzekering in mindering op de vergoeding die wij verlenen.
Wij vergoeden de schade niet als de oppas beroeps- of
bedrijfsmatig is, zoals een kinderdagverblijf of gastouder.
1.3.7.

Prosumer
Het kan zijn dat een verzekerde een vergissing heeft
gemaakt bij het vervaardigen van zaken, waardoor die
zaak schade aan (spullen van) iemand anders veroorzaakt.
De prosumerdekking vergoedt de schade van degene die
schade heeft geleden, ook als verzekerde een vergoeding
voor het vervaardigen heeft gekregen en ongeacht de vraag
wie aansprakelijk is.
Meeverzekerd is de schade die aan anderen dan een
verzekerde is toegebracht door zaken die door verzekerde als
prosumer zijn vervaardigd en geleverd maar die gebrekkig
blijken.
Een zaak is gebrekkig als het niet de kwaliteit heeft die
daarvan in de betreffende omstandigheden verwacht mag
worden.
Inclusief proceskosten en wettelijke rente vergoeden wij
maximaal € 35.000 per verzekeringsjaar.
Wat wij onder ‘prosumer’ verstaan leest u in de aanvullende
begripsomschrijvingen.
Let op: specifieke uitsluitingen voor de prosumerdekking
staan in artikel 2.10. De andere in artikel 2 en in de
Algemene voorwaarden genoemde uitsluitingen blijven ook
van toepassing.
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2.

UITSLUITINGEN

2.2.

Niet alles is verzekerd. In de Algemene voorwaarden en in
deze bijzondere voorwaarden staan uitsluitingen, dat zijn
gebeurtenissen waarbij de schade niet verzekerd is.

2.2.1.

2.2.2.
In de Algemene voorwaarden staan de volgende
uitsluitingen beschreven:
- schade door ernstige conflicten (molest);
- schade door natuurrampen;
- schade door atoomkernreacties;
- schade door fraude;
- schade door het niet nakomen van verplichtingen.
Per situatie staat in de Algemene voorwaarden precies wat
nooit verzekerd is. Raadpleeg deze voorwaarden voor de
exacte omschrijving.

2.3.
2.3.1.

Welke schade is nog meer niet of beperkt verzekerd?
2.1.

Opzet
Let op: In afwijking van hetgeen over opzet, grove schuld
en roekeloosheid in de Algemene voorwaarden is bepaald
geldt het bepaalde in dit artikel.

2.3.2.
2.3.3.

U heeft geen dekking als u 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 u doet of niet doet. Heeft u geen
dekking? Dan heeft u dat ook niet voor de schade die
mogelijk later nog ontstaat.
2.3.4.
In welke gevallen geldt de opzetuitsluiting?
De uitsluiting geldt als u 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 u dat met
een computer of ander (technisch) hulpmiddel doet;
- geweldpleging, mishandeling, doodslag en moord.
Er is sprake van opzet, als u iets doet of niet doet waarbij
u:
- de bedoeling heeft schade te veroorzaken (opzet als
oogmerk);
- niet de bedoeling heeft schade te veroorzaken,
maar u zeker weet dat er schade ontstaat (opzet met
zekerheidsbewustzijn);
- niet de bedoeling heeft schade te veroorzaken, maar
u de aanmerkelijke kans dat er schade ontstaat voor
lief neemt. En toch handelt u (niet) zo (voorwaardelijk
opzet).
Opzet wordt objectief uit de feiten, omstandigheden en/of
uw gedragingen afgeleid.
Deze opzetuitsluiting geldt ook bij:
- groepsaansprakelijkheid
als u niet zelf maar wel iemand in een groep waarvan
u deel uitmaakt iets doet of niet doet;
- alcohol en drugs
als u zoveel alcohol, drugs of andere (bedwelmende)
stoffen heeft gebruikt dat u uw eigen wil niet meer
kon bepalen. Of als iemand in een groep waarvan
u deel uitmaakt zoveel alcohol, drugs of andere
(bedwelmende) stoffen heeft gebruikt dat hij of zij de
eigen wil niet meer kon bepalen.
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2.3.5.

2.3.6.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

Seksuele gedragingen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid
van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of
voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte gedragingen
van welke aard ook;
van een tot een groep behorende verzekerde voor schade
veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit seksuele of seksueel
getinte gedragingen van welke aard ook door een of meer
tot de groep behorende personen, ook wanneer niet de
verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen.
Opzicht
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade
aan zaken die een verzekerde, of iemand namens hem, onder
zich heeft in verband met:
- een huur-, huurkoop-, lease-, erfpacht-,
pandovereenkomst;
- vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en
bewoning);
- de uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven)beroep of
betaalde handenarbeid.
aan zaken die een verzekerde onrechtmatig onder zich heeft of
op onrechtmatige wijze heeft verkregen;
aan de onderstaande zaken die een verzekerde, of iemand
namens hem, onder zich heeft:
- motorrijtuigen;
- (sta)caravans;
- vouwwagens;
- motor- en zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken);
- luchtvaartuigen.
bestaande uit en/of als gevolg van verlies, diefstal of
vermissing van:
- geld;
- cryptovaluta;
- geldswaardige papieren;
- bank-, giro-, betaalpassen of creditcards
die een verzekerde, of iemand namens hem, onder zich heeft.
Wel verzekerd
De aansprakelijkheid voor brand- en/of waterleidingschade
aan de gehuurde vakantiewoning, voor schade door een
antenne, vlaggenstok, zonwering of zonnepanelen aan het
gehuurde pand en voor schade als passagier als vermeld in
artikel 1.3.3.2, 1.3.3.4 en 2.4.1 is wel verzekerd.
De schades zoals omschreven in 2.3.1 tot en met 2.3.4 zijn
wel gedekt als de verzekerde jonger is dan 14 jaar, behalve als
een verzekerde van 14 jaar of ouder de zaak ook onder zich
heeft.
Motorrijtuigen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
met of door een motorrijtuig.
Wel verzekerd
Passagiersrisico
De aansprakelijkheid van verzekerde als passagier van een
motorrijtuig. Maar het bepaalde in artikel 1.3.1 en 2.3.1 tot
en met 2.3.4 blijft van toepassing.
Huispersoneel
De aansprakelijkheid van de verzekerden die zijn genoemd
in artikel 5.8.1.a tot en met c en 5.8.2.a voor schade door
huispersoneel met of door een motorrijtuig, maar alleen als
het huispersoneel houder of bezitter van het motorrijtuig is.

2.4.3.

Motorisch voortbewogen maaimachines,
kinderspeelgoed e.d.
De aansprakelijkheid van verzekerde voor schade door of met
motorisch voortbewogen maaimachines, kinderspeelgoed en
dergelijke gebruiksvoorwerpen, maar alleen als zij niet harder
kunnen dan 16 kilometer per uur.
De aansprakelijkheid voor schade door of met van op afstand
bediende modelauto’s is ook verzekerd.

2.5.2.

Passagiersrisico
als passagier van een vaartuig. Maar het bepaalde in artikel
1.3.1 en 2.3.1 tot en met 2.3.4 blijft van toepassing.

2.5.3.

Joyvaren
Schade door het vaartuig:
De aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
veroorzaakt tijdens joyvaren met geweldpleging als de
veroorzaker jonger is dan 18 jaar.
Maar deze dekking geldt niet
- als het vaartuig is gestolen of verduisterd;
- als er sprake is van joyvaren zonder geweldpleging en
als voor het vaartuig een aansprakelijkheidsverzekering is
afgesloten. Deze schade valt dan onder de dekking van
deze verzekering.

Als de schade veroorzaakt is op de openbare weg bent u
alleen verzekerd als het kinderspeelgoed of gebruiksvoorwerp
volgens de wet op de openbare weg gebruikt mag worden.

2.4.4.

2.4.5.

Fiets met trapondersteuning (elobike)
De aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade met
of door een fiets met een elektrische hulpmotor waarmee
maximaal 25 kilometer per uur kan worden gereden
(elektrische trapondersteuning).
Joyriding
Schade door het motorrijtuig:
De aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
veroorzaakt tijdens joyriding met geweldpleging als de
veroorzaker jonger is dan 18 jaar en bij bromfietsen jonger is
dan 16 jaar.
Maar deze dekking geldt niet:
- als het motorrijtuig is gestolen of verduisterd;
- als er sprake is van joyriding zonder geweldpleging en als
voor het motorrijtuig een aansprakelijkheidsverzekering is
afgesloten. Deze schade valt dan onder de dekking van de
motorrijtuigverzekering.

Schade aan het vaartuig:
Is een verzekerde geen eigenaar, houder of gemachtigd
gebruiker van dit vaartuig? Dan is schade aan het voor
joyvaren gebruikte vaartuig verzekerd tot maximaal € 17.500
per gebeurtenis.
Als het vaartuig is gestolen of verduisterd, dan is schade aan
het vaartuig niet verzekerd.
2.5.4.

De onder 2.5.1 tot en met 2.5.3 omschreven dekking geldt
niet voor zover de aansprakelijkheid en/of schade wordt
gedekt door een andere verzekering.

2.6.

Luchtvaartuigen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
met of door een luchtvaartuig, zoals:
- zeilvliegtuig;
- doelvliegtuig;
- modelvliegtuig;
- drone;
- kabelvlieger;
- valschermzweeftoestel;
- luchtschip;
- modelraket;
- ballon met een diameter van meer dan 1 meter in geheel
gevulde toestand.

Schade aan het motorrijtuig:
Is een verzekerde geen eigenaar, houder of gemachtigd
gebruiker van dit motorrijtuig? Dan is schade aan het voor
joyriding gebruikte motorrijtuig verzekerd tot maximaal
€ 17.500 per gebeurtenis.
Als het motorrijtuig is gestolen of verduisterd, dan is schade
aan het motorrijtuig niet verzekerd.
2.4.6.

2.5.

2.5.1.

De onder 2.4.1 tot en met 2.4.5 omschreven dekking geldt
niet voor zover de aansprakelijkheid en/of schade wordt
gedekt door een andere verzekering.
Vaartuigen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
met of door een vaartuig. Ook schade door flyboarden is niet
verzekerd.
Wel verzekerd
Deze uitsluiting geldt niet voor de aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt
Roeiboten, kano’s, zeilplanken, zeilboten, waterfietsen
met of door:
- roeiboten;
- kano’s;
- zeilplanken en paddle-/supboards;
- zeilboten met een zeiloppervlakte van ten hoogste 20 m2;
- op afstand bedienbare modelboten;
- waterfietsen;
- elektrische waterfietsen met een elektrische hulpmotor
waarmee een snelheid van maximaal 25 kilometer per uur
bereikt kan worden (elektrische traponderstening)
tenzij deze vaartuigen zijn uitgerust met een (buitenboord)
motor met een vermogen van meer dan 3 kW.

Wel verzekerd
Deze uitsluiting geldt niet voor de aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt
2.6.1.

Modelvliegtuigen en drones
met of door modelvliegtuigen of drones waarvan het gewicht
ten hoogste 25 kg bedraagt.

De dekking geldt alleen als verzekerde het modelvliegtuig of
de drone hobbymatig gebruikt en als verzekerde zich heeft
gehouden aan de in Nederland geldende regelgeving. Als in
het gebied waar verzekerde vliegt striktere regelgeving geldt
moet verzekerde zich, voor dekking onder deze verzekering,
aan deze striktere lokale regels houden.

2.6.2.

Passagiersrisico
door een verzekerde als passagier van een luchtvaartuig. Maar
het bepaalde in artikel 1.3.1 en 2.3.1 tot en met 2.3.4 blijft
van toepassing.
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2.6.3.

Kabelvlieger
met of door een kabelvlieger met een oppervlakte tot
1,5 m2.

2.6.4.

Kitesurfen
met of door een kite of board tijdens kitesurfactiviteiten.

2.6.5.

Deltavliegen, parasailing en parachutespringen
met of door deltavliegen, parasailing en
parachutespringen.

2.6.6.

De onder 2.6.1 tot en met 2.6.5 omschreven dekking
geldt niet voor zover de aansprakelijkheid en/of schade
wordt gedekt door een andere verzekering.

2.7.

Woonplaats niet langer in Nederland
Uitgesloten is de aansprakelijkheid van een verzekerde
die zijn woonplaats niet langer in Nederland heeft. De
verzekering eindigt voor hem 30 dagen na vertrek uit
Nederland. Voor de verzekerde kinderen, die voor studieen stagedoeleinden hun woonplaats niet in Nederland
hebben, blijft de verzekering van kracht maar alleen als
verzekeringnemer in Nederland woont.

3.

SCHADE

3.1.

Verplichtingen van verzekerde
In aanvulling op de algemene verplichtingen bij schade
zoals genoemd in de Algemene voorwaarden geldt ook
dat verzekerde alle brieven en andere stukken die met de
gebeurtenis te maken hebben meteen en onbeantwoord
aan verzekeraar moet doorsturen.

3.2.

Schaderegeling
De verzekeraar regelt de schade en stelt deze vast. De
verzekeraar heeft het recht benadeelden rechtstreeks
schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen.
Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van
verzekerde.
Periodieke uitkeringen
Bestaat de vergoeding uit periodieke uitkeringen? En
is de waarde daarvan, met inachtneming van andere
uitkeringen, hoger dan het verzekerd bedrag? Dan
wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen naar
evenredigheid verminderd.

4.
2.8.

2.8.1.

2.9.

Wapens
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade volledig,
deels of mede veroorzaakt door een wapen als bedoeld in
de Wet Wapens en Munitie.
Wel verzekerd
Jagersrisico
Als op de polis staat dat het jagersrisico is meeverzekerd
dan is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of het
gebruik van vuurwapens tijdens de jacht verzekerd.
Cyberrisico’s
Uitgesloten is de aansprakelijkheid van een verzekerde
van 16 jaar of ouder voor schade veroorzaakt in
verband met het beschadigen, hinderen, vertragen,
binnendringen, afluisteren of beperken van computers,
randapparatuur, telefoons, netwerken, servers, websites of
andere geautomatiseerde werken van derden zonder hun
uitdrukkelijke toestemming.

2.10.

Aanvullende uitsluitingen ten behoeve van de
prosumerdekking
2.10.1. Uitgesloten is schade veroorzaakt door zaken die worden
gebruikt voor:
- de technische delen van motorrijtuigen of (luchtof ruimte-) vaartuigen. Onder technische delen
worden onder andere verstaan de motor, de
stuurinrichting, de wielophanging, het remsysteem
en het brandstofsysteem. Wel verzekerd is schade
veroorzaakt door onderdelen die uitsluitend dienen
ter verfraaiing van het motorrijtuig of het (lucht- of
ruimte-) vaartuig of voor het gemak van de gebruiker,
zoals telefoonhouders, stootstrips, een hengelhouder of
kledinghaak;
- systemen of machines die betrokken zijn bij een
productie- of logistiek proces;
- (para) medische doeleinden.
2.10.2. Beroepsmatige productie
Beroepsmatig produceren van zaken is niet verzekerd. Het
hebben van een inschrijving bij de Kamer van Koophandel,
die verband houdt met vervaardigen en leveren van zaken,
wordt in ieder geval gezien als beroepsmatig.
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GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN
Bij verhuizing is verzekeringnemer verplicht om
de verzekeraar daarvan binnen 30 dagen na de
verhuisdatum op de hoogte te brengen.
Verder moet verzekeringnemer binnen twee maanden na
verandering van de gezinssamenstelling hiervan opgave
doen aan de verzekeraar.
Zo zorgt u ervoor dat u goed verzekerd bent en blijft.
Als er voor de gewijzigde omstandigheden een andere
premie van toepassing is, wordt de premie aangepast.

Let op: wordt een verzekerde eigenaar van een extra
woning (bijvoorbeeld als beleggingsobject)? Dan is
het aansprakelijkheidsrisico hiervan niet automatisch
verzekerd. Neem in dat geval contact op met uw
assurantieadviseur.

5.

AANVULLENDE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Deze begripsomschrijvingen gelden in aanvulling op de
begripsomschrijvingen die in de Algemene voorwaarden
zijn opgenomen. De begripsomschrijving in deze bijzondere
voorwaarden gaat altijd voor de begripsomschrijving in de
algemene voorwaarden.

5.1.

Joyriding/-varen
Elk wederrechtelijk gebruik van een motorrijtuig of vaartuig,
zonder de bedoeling te hebben zich dit motorrijtuig of vaartuig
toe te eigenen.

5.2.

Gebeurtenis
Een gebeurtenis is een onvoorzien voorval of een reeks van
onvoorziene voorvallen die met elkaar verband houden en
waardoor schade ontstaat.

5.3.

Kinderen
Eigen (waaronder geadopteerde) kinderen en pleeg- en
stiefkinderen.

5.4.

Oppassituaties
Schadetoebrenging tijdens logeren bij of oppassen door
vrienden, familie of kennissen. De schade moet zijn geleden
door degenen bij wie wordt gelogeerd of die oppast.

5.5.

Prosumer
Een combinatie van producent en consument. In het kader
van deze verzekering verstaan wij onder een prosumer een
verzekerde die als particulier – niet beroepsmatig – zaken
vervaardigt, deze zaken aan anderen dan verzekerde(n) levert
en hiervoor mogelijk een vergoeding ontvangt.

5.6.

Schade
Onder schade wordt verstaan personen- en zaakschade.

5.6.1.

Personenschade
Schade door lichamelijk letsel of aantasting van de
gezondheid dat geneeskundig is vast te stellen of schade door
overlijden, met inbegrip van de schade die daaruit voortvloeit.
Zaakschade
Beschadiging, vernietiging of verloren gaan van zaken van
anderen dan een verzekerde, met inbegrip van de schade die
daaruit voortvloeit.

5.6.2.

5.8.

Verzekerde(n)

5.8.1.

Verzekerde(n) – in gezinsverband
a. de verzekeringnemer (u/uw);
b. de echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner
van verzekeringnemer;
c. de personen die met verzekeringnemer in
gezinsverband samenwonen;
deze verzekerden (a. tot en met c.) worden in het vervolg
van dit artikel aangeduid met “hun”
d. hun minderjarige kinderen;
e. hun meerderjarige ongehuwde kinderen die bij hen
inwonen of voor studie of stage ergens anders wonen;
f. hun logés, maar alleen voor zover de
aansprakelijkheid van deze logés niet wordt gedekt
door een andere verzekering;
g. de oppas van hun minderjarige kinderen tijdens het
oppassen;
h. hun huispersoneel, maar alleen als de
aansprakelijkheid van het huispersoneel te maken
heeft met werkzaamheden die zij voor een verzekerde
uitvoeren.

5.8.2.

Verzekerde(n) – alleenstaand
Indien verzekeringnemer is verzekerd als alleenstaande
worden als verzekerden beschouwd:
a. de verzekeringnemer (u/uw);
b. de logés van verzekeringnemer, maar alleen voor
zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door
een andere verzekering;
c. het huispersoneel van verzekeringnemer, maar
alleen als hun aansprakelijkheid te maken heeft met
werkzaamheden die zij voor een verzekerde uitvoeren.

5.9.

Vriendendienst
Wanneer een verzekerde een particulier helpt, daarvoor
niet betaald krijgt, en er een direct verband bestaat tussen
de verleende hulp en de toegebrachte schade.

Zuivere vermogensschade is niet verzekerd. Hieronder verstaan
wij schade aan het vermogen van de benadeelde zonder dat
er sprake is van schade aan personen of zaken.
5.7.

Sport en spel
Het beoefenen van sport en spel, waarbij – tijdens en in direct
verband met de sport- of spelbeoefening – schade wordt
toegebracht aan iemand anders dan een (mede)speler of
-sporter.
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