
© artikel 1. begripsomschrijvingen
1.1 Verzekerden
In aanvulling op het bepaalde in Artikel 1.3. van de Algemene
Voorwaarden worden de volgende personen ook als verzekerden
beschouwd:
a. zijn/haar/hun logés, voorzover hun aansprakelijkheid niet
wordt gedekt door een andere verzekering;
b. zijn/haar/hun huispersoneel, voorzover hun aansprakelijk-
heid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van een
verzekerde.

1.2 Schade
a. Personenschade
Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan
niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit
voortvloeiende schade.
b. Zaakschade
Beschadiging, vernietiging of het verloren gaan van zaken van
anderen dan de verzekerde(n), met inbegrip van de daaruit
voortvloeiende schade.

© artikel 2. hoedanigheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde(n) als
particulier. De aansprakelijkheid verband houdend met het uit-
oefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep, het verrichten
van betaalde handenarbeid, alsmede het vervullen van de mili-
taire of burgerlijke dienstplicht is niet gedekt.
Deze beperkingen van de hoedanigheid gelden niet voor:
1. het huispersoneel als bedoeld in artikel 1.1.b.;
2. de in de polis genoemde kinderen, indien zij tijdens vakantie,
vrije tijd of studie werkzaamheden voor anderen dan de 
verzekerde(n) verrichten al dan niet tegen betaling.
De aansprakelijkheid van de kinderen is in dit geval slechts ver-
zekerd voorzover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door
een andere verzekering.
Aanspraken van de werkgever of diens rechtverkrijgenden of
nagelaten betrekkingen zijn niet gedekt.

© artikel 3. omschrijving van de dekking
3.1 Algemene omschrijving
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde(n) in
zijn/hun bovengenoemde hoedanigheid voor schade veroor-
zaakt of ontstaan binnen de geldigheidsduur van de verzekering
en wel voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het in de
polis genoemde bedrag per gebeurtenis.

3.2 Onderlinge aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van de hierboven genoemde verzeker-
den ten opzichte van elkaar is uitsluitend medeverzekerd voor
de door de betrokken verzekerde(n) geleden personenschade
en voorzover deze verzekerden terzake van het gebeurde geen
aanspraken uit andere hoofde hebben.
b. De aansprakelijkheid van een verzekerde jegens huispersoneel
voor schade ten gevolge van bedrijfsongevallen is ook ten aan-
zien van schade aan zaken meeverzekerd.
c. Geen schadevergoeding zal worden verleend indien de vorde-
rende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis
betrokken benadeelde natuurlijk persoon of diens nagelaten
betrekkingen.

3.3 Onroerende zaken
Met betrekking tot onroerende zaken is verzekerd:
a. de aansprakelijkheid van de verzekerde(n):
1. als bezitter van het door hem/haar bewoonde pand, waar-
onder ook wordt verstaan een gemeerd liggende woonboot, met
de daarbij behorende bebouwingen, ook indien een deel daar-
van wordt verhuurd;

2. als bezitter van een woning of een gemeerd liggende woon-
boot in Nederland, die hetzij door de bezitter niet meer wordt
bewoond, doch die hij/zij nog wel in bezit heeft, hetzij reeds in
bezit werd verkregen, doch door hem/haar nog niet wordt
bewoond, zulks voor de duur van deze verzekering na het verla-
ten of verkrijgen van de woning of de gemeerd liggende woon-
boot;
3. als bezitter van een tweede woning, recreatiewoning, sta-
caravan of huisje op een volkstuincomplex, mits deze niet uit-
sluitend dienen tot verhuur aan derden.
b. de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan het
door hem/haar voor vakantiedoeleinden gebruikte verblijf, niet
toebehorend aan een van de verzekerden, en de daartoe beho-
rende inboedel door:
1. brand;
2. water dat als gevolg van een plotseling onzekere gebeurtenis
is gestroomd uit in het verblijf aanwezige leidingen, installaties
en toestellen.
c. de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroor-
zaakt door een antenne, ook voor schade veroorzaakt aan het
door hem/haar gehuurde en bewoonde pand.
Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade door onroe-
rende zaken, waaronder aansprakelijkheid voor schade door
onroerende zaken in aanbouw of exploitatie, zijn niet gedekt.
De uitsluiting genoemd in artikel 3.7.d. vindt ten aanzien van het
hierboven onder 3.3.b. bepaalde geen toepassing.

3.4 Dieren
Met betrekking tot dieren is verzekerd:
1. de aansprakelijkheid van een verzekerde als bezitter van een
dier voor de door het dier veroorzaakte schade;
2. schade veroorzaakt door een huisdier voorzover geleden door
de persoon, of de met deze persoon in gezinsverband samen-
wonende personen, aan wie het huisdier door een verzekerde tij-
delijk is toevertrouwd en die tijdelijk met het toezicht is belast.
Het bepaalde in artikel 3.2. blijft echter onverkort van toepassing.
Niet gedekt is schade geleden door een persoon die het dier
beroepsmatig en/of tegen betaling onder zich heeft.

3.5 Proceskosten en wettelijke rente
Zonodig boven het verzekerd bedrag per gebeurtenis worden
vergoed:
a. de kosten van met goedvinden of op verlangen van De Goudse
gevoerde procedures;
b. de kosten van in opdracht of met goedvinden van De Goudse
verleende rechtsbijstand;
c. de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte
gedeelte van de hoofdsom.

3.6 Zekerheidstelling
Indien een overheid wegens een onder deze verzekering gedek-
te schade het stellen van een geldelijke zekerheid verlangt ter
waarborging van de rechten van benadeelden, zal De Goudse
deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste 10% van het verze-
kerd bedrag.
Verzekerden zijn verplicht De Goudse te machtigen over de
zekerheid te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en boven-
dien alle medewerking te verlenen om de terugbetaling te ver-
krijgen.
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Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor:
1. de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door
roeiboten, kano’s, zeilplanken, zeilboten met een zeiloppervlak-
te van ten hoogste 16 mC en op afstand bediende modelboten,
tenzij deze vaartuigen zijn uitgerust met een (buitenboord)-
motor met een vermogen van meer dan 3 kW (ongeveer 4 PK);
2. de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van
een vaartuig; het bepaalde in artikel 3.2. en 3.7.d. blijft echter
onverkort van toepassing.
De onder 1. en 2. omschreven dekking geldt niet voorzover de
aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering.

© artikel 4. schade
4.1. Verplichtingen van verzekerde(n) na een schadegeval
a. Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis, die
voor De Goudse tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is
hij/zij verplicht De Goudse:
1. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis te melden;
2. alle ontvangen bescheiden, zoals aansprakelijkheidsstel-
lingen, dagvaardingen en stukken betreffende strafvervolging
terstond en onbeantwoord toe te zenden;
3. desgevraagd een schriftelijke en door hem-/haarzelf onderte-
kende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de
schade over te leggen. De door verzekerde verstrekte en/of te ver-
strekken opgaven, mondeling dan wel schriftelijk, zullen (mede)
dienen tot de vaststelling van de omvang van de schade en het
recht op uitkering;
4. medewerking aan de schaderegeling te verlenen en alles na te
laten wat de belangen van De Goudse zou kunnen schaden;
De verzekering geeft geen dekking indien de verzekerde(n) één
van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de
belangen van De Goudse zijn geschaad.
b. Elk recht op uitkering vervalt:
1. indien de verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens
verstrekt;
2. indien de verzekerde bij schade uitdrukkelijk aansprakelijk-
heid erkent, behalve indien en voorzover hij/zij de juistheid van
die erkenning bewijst.

4.2. Regeling en vergoeding van schade
a. De Goudse belast zich met de regeling en vaststelling van de
schade. Zij heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos
te stellen en met hen schikkingen te treffen. Zij zal daarbij de
belangen van verzekerde in het oog houden.
b. Bestaat de vergoeding van schade 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 keuze van de verzekerde,
naar evenredigheid verminderd.

© artikel 5. wijziging van het risico
Indien het risico, verbonden aan de verzekerde hoedanigheid,
zich in de loop van een verzekeringsjaar uitbreidt blijft er dek-
king bestaan voor daaruit voortvloeiende gebeurtenissen, mits
melding wordt gedaan van de risico-uitbreiding en de eventueel
daarvoor verschuldigde premie wordt betaald.
Wanneer echter sprake is van een wijziging van de verzekerde
hoedanigheid is de verzekering met de genoemde risico-
wijziging verband houdende gebeurtenis eerst van kracht nadat
daarover een aanvullende overeenkomst is gesloten.

© artikel 6. wetswijziging
De Goudse heeft het recht, indien gedurende de contractsduur
het aansprakelijkheidsrisico wordt of zal worden verzwaard door
wetgeving in formele of materiële zin, deze dekking met ingang
van een door haar te bepalen datum op te zeggen. Bij opzegging
wordt een termijn van tenminste 30 dagen in acht genomen.

3.7 Uitsluitingen en beperkingen
a. Luchtvaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade verband hou-
dend met een luchtvaartuig, een modelvliegtuig, een zeilvlieg-
tuig, een doelvliegtuig, een valschermzweeftoestel, een
kabelvlieger, een luchtschip, een modelraket alsmede een bal-
lon met een diameter van meer dan 1 meter in geheel gevulde 
toestand.
Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor:
1. de aansprakelijkheid voor schade met of door modelvlieg-
tuigen, waarvan het gewicht ten hoogste 20 kilogram bedraagt;
2. de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van
een luchtvaartuig; het bepaalde in artikel 3.2. en 3.7.e. blijft
onverkort van toepassing.
De onder 1. en 2. omschreven dekking geldt niet voorzover de
aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering.
b. Motorrijtuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade verband hou-
dend met een motorrijtuig dat een verzekerde in eigendom
heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt.
Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor:
1. de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van
een motorrijtuig; het bepaalde in artikel 3.2. en 3.7.e. blijft
echter onverkort van toepassing;
2. de aansprakelijkheid van de verzekerden genoemd in artikel
1 voor schade veroorzaakt door huispersoneel met of door een
motorrijtuig waarvan geen der andere verzekerden dan het huis-
personeel houder of bezitter is;
3. de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade door
motorisch voortbewogen maaimachines, kinderspeelgoed en
dergelijke gebruiksvoorwerpen, mits zij een snelheid van 10
kilometer per uur niet kunnen overschrijden, alsmede van op
afstand bediende modelauto’s;
4. de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroor-
zaakt met of door een aanhangwagen indien deze is losgeraakt
of losgemaakt van een motorrijtuig en veilig buiten het verkeer
tot stilstand is gekomen;
5. de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroor-
zaakt door zaken die worden geladen op of gelost van een motor-
rijtuig;
6. de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroor-
zaakt tijdens joy-riding met een motorrijtuig, mits de veroorzaker
jonger is dan 18 jaar.
Onder joy-riding wordt verstaan elk wederrechtelijk gebruik van
een motorrijtuig, zonder de bedoeling te hebben zich dit motor-
rijtuig toe te eigenen.
Niet gedekt blijft de aansprakelijkheid voor schade in geval van
diefstal of verduistering van het motorrijtuig.
Schade aan het motorrijtuig, waarmee joy-riding is gepleegd, is
verzekerd tot een bedrag van € 7.500,- per gebeurtenis.
Deze dekking geldt niet als een verzekerde eigenaar, houder of
gemachtigd gebruiker van dit motorrijtuig is.
In geval van joy-riding zonder geweldpleging geldt deze dekking
niet voorzover de aansprakelijkheid of de schade aan het motor-
rijtuig wordt gedekt door een andere verzekering.
De onder 1. tot en met 5. omschreven dekking geldt niet voor-
zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere ver-
zekering.
c. Opzet
1. Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade die voor hem/haar het beoogde of zekere gevolg is van
zijn/haar handelen of nalaten.
2. Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een in groepsver-
band optredende verzekerde voor door rechtspersonen geleden
schade die het beoogde of zekere gevolg is van een gedraging of
gedragingen van de groep, ook ingeval niet de verzekerde zelf
deze schade opzettelijk heeft veroorzaakt.
d. Opzicht
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan
zaken die een verzekerde of iemand namens hem vervoert,
bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt, bewaart of
om welke reden dan ook onder zich heeft.
Dekking van de aansprakelijkheid voor brand- en waterschade
aan het gehuurde vakantieverblijf als vermeld in artikel 3.3.b.,
voor schade door een antenne aan het gehuurde pand en voor
schade als passagier als vermeld in artikel 3.7.a., 3.7.b. en
3.7.e. blijft onverminderd van kracht.
e. Vaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade verband hou-
dend met een vaartuig.
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