
Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.
De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept, zijn omschreven in de woordenlijst.
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7 Einde van de verzekering

Artikel 1 Aanvullende woordenlijst
Gebeurtenis
Een voor de verzekerde bij het sluiten van de verzekering onvoorzien voorval of reeks voorvallen in de hele wereld
die met elkaar verband houden en dezelfde schadeverwekkende oorzaak hebben. Het voorval of de voorvallen
moet of moeten tijdens de geldigheidsduur van de verzekering plaatsvinden.

Gezinsverband
Personen die met elkaar een familierelatie en/of affectieve relatie hebben en die een gezamenlijke huishouding
voeren.

Motorrijtuig
Een motorrijtuig in de zin van artikel 1 Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), met uitzondering
van fietsen met elektrische trapondersteuning.

Verzekerde
1 In geval van gezinsdekking.

Als u als gezin bent verzekerd, worden als verzekerden beschouwd
a u;
b uw echtgenote, echtgenoot of geregistreerde partner;
c de personen die met u in gezinsverband samenwonen; en ook
d uw/hun minderjarige kinderen, dus ook uw/hun pleeg- en stiefkinderen;
e uw/hun meerderjarige ongehuwde kinderen, dus ook uw/hun meerderjarige pleeg- en stiefkinderen, die bij

u/hen inwonen of die uitwonend zijn voor studie;
f uw/hun grootouders, ouders, schoonouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten, die bij u/hen inwonen;
g uw/hun logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering;
h uw/hun huispersoneel, voor zover de aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden voor u of een

andere verzekerde.
2 In geval van alleenwonende dekking.

Als u bent verzekerd als alleenwonende, worden als verzekerden beschouwd:
a u;
b uw logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering;
c uw huispersoneel, voor zover de aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden voor u of een andere

verzekerde.

Voor de leden 1 en 2 geldt dat niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die eigendom zijn van
personen die met verzekeringnemer in gezinsverband samenwonen

Artikel 2 Verzekerd als particulier
Verzekerd is de aansprakelijkheid van u of een andere verzekerde als particulier. Daarom is niet verzekerd de
aansprakelijkheid die verband houdt met:
- het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep;
- het verrichten van betaalde handenarbeid.

Deze beperkingen gelden niet voor:
1 het huispersoneel als bedoeld in artikel 1 (onder verzekerde);
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2 de kinderen die genoemd zijn in artikel 1 (onder verzekerde) lid 1 onder d en e, als zij - al dan niet tegen
betaling - tijdens vakantie of vrije tijd werkzaamheden verrichten voor andere personen dan de verzekerden.
De aansprakelijkheid van de kinderen is in dit geval slechts verzekerd, voor zover hun aansprakelijkheid niet
wordt gedekt door een andere verzekering.
Niet gedekt zijn aanspraken van de werkgever, zijn nagelaten betrekkingen of van degene die de rechten van
de werkgever heeft verkregen.

Artikel 3 Wat is verzekerd
1 Aansprakelijkheid/schade

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden als particulier voor schade die tijdens de looptijd van de
verzekering is veroorzaakt of ontstaan, en wel per gebeurtenis voor alle verzekerden samen tot maximaal het
bedrag dat in het verzekeringsbewijs is genoemd. Hieronder valt ook de aansprakelijkheid van de verzekerde
voor schade veroorzaakt door huisdieren van de verzekerde. Overal waar wij in deze voorwaarden spreken
over schade, bedoelen wij:
- Schade aan personen:

Hiermee bedoelen wij: schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, ongeacht of dit de
dood tot gevolg heeft. Ook schade die daaruit voortvloeit, valt eronder.

- Schade aan zaken:
Hiermee bedoelen wij: schade door beschadiging en/of vernietiging en/of verloren gaan van zaken van
andere personen dan de verzekerden zelf. Ook de schade die daaruit voortvloeit, valt eronder.

2 Onderlinge aansprakelijkheid
Ook de aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar is verzekerd, maar uitsluitend voor de
schade aan personen die de betrokken verzekerden hebben geleden, en dan alleen voor zover deze
verzekerden met betrekking tot het gebeurde geen aanspraken uit anderen hoofde hebben. Wij vergoeden
geen schade als de eisende partij een ander is dan een benadeelde natuurlijke persoon, die rechtstreeks bij de
gebeurtenis was betrokken, of zijn nabestaanden.

De aansprakelijkheid van een verzekerde tegenover huispersoneel is ook verzekerd in geval van schade aan
zaken, maar dan alleen als het gaat om schade die het gevolg is van ongevallen tijdens de uitvoering van de
taak van het huispersoneel.

3 Proceskosten en wettelijke rente
Boven het verzekerd bedrag vergoeden wij:
a de kosten van procedures die met goedvinden of op verzoek van ons zijn gevoerd, en de kosten van

rechtsbijstand die in opdracht van ons is verleend;
b de wettelijke rente over het gedeelte van de hoofdsom dat door de verzekering wordt gedekt.

4 Zekerheidstelling
Als een overheid bij schade het stellen van een geldelijke zekerheid verlangt om de rechten van benadeelden
te waarborgen en als het daarbij gaat om een schade die door de verzekering wordt gedekt, dan verstrekken wij
deze zekerheid tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag. Verzekerden zijn verplicht ons te machtigen over
de zekerheid te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven.
Verzekerden zijn bovendien verplicht alle medewerking te verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.

5 Vriendendienst
Bij het beoordelen van aansprakelijkheid voor schade houden wij er geen rekening mee dat de schade verband
houdt met het verrichten van een vriendendienst. De aansprakelijkheid voor schade is in dat geval verzekerd tot
maximaal € 12.500,- per gebeurtenis.
Wij verlenen geen schadevergoeding als:
- de schade verband houdt met het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep of het verrichten van

betaalde handenarbeid door de benadeelde natuurlijke persoon;
- de eisende partij een ander is dan een benadeelde natuurlijke persoon of zijn nabestaanden die rechtstreeks

bij de gebeurtenis was betrokken;
- en/of de benadeelde met betrekking tot het gebeurde een aanspraak uit anderen hoofde heeft.
Als norm voor de schaderegeling hanteren wij het burgerlijk recht.

6 Onroerende zaken
Bij schade die veroorzaakt is door onroerende zaken, is de aansprakelijkheid verzekerd van u of een van de
inwonende verzekerden:
- als bezitter van een pand met de daarbij behorende bebouwingen voor zover de verzekerde deze bewoont

of ook verhuurt voor particuliere bewoning;
- als bezitter van een woning, die hij niet meer of nog niet bewoont;
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- als bezitter/verhuurder van maximaal 5 woningen, maar alleen als en zolang deze woningen in gebruik zijn
voor particuliere bewoning;

- als bezitter van een in Europa gelegen tweede woning, recreatiewoning, stacaravan of huisje op een
volkstuincomplex, behalve als deze alleen dienen voor verhuur aan derden.

Niet gedekt zijn alle overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken. Dus ook niet
de aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken die in aanbouw zijn of die geëxploiteerd worden.

Artikel 4 Wat is uitgesloten
Naast de uitsluitingen in deze bijzondere voorwaarden gelden onverminderd de uitsluitingen in artikel 4 van de
algemene voorwaarden. Elke bepaling van dit artikel heeft een zelfstandige betekenis en stelt andere bepalingen
van deze voorwaarden en de algemene voorwaarden niet terzijde, behalve als dat er uitdrukkelijk bij staat.

1 Opzet / seksuele gedragingen
a Niet gedekt is de aansprakelijkheid:

- van de verzekerde voor schade die is veroorzaakt door en/of voortvloeit uit zijn opzettelijk en tegen een
persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten:

- van een tot een groep behorende verzekerde voor schade die is veroorzaakt door en/of voorvloeit uit
opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten van één of meer bij
de groep horende personen, ook in het geval dat niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of
nagelaten.

Het zodanig onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeren van de verzekerde of, in het geval dat
deze bij een groep hoort, van één of meerdere tot een groep horende personen, dat hij niet in staat is zijn wil
te bepalen, doet niet af aan het opzettelijk karakter van het wederrechtelijk handelen of nalaten.

b Niet gedekt is de aansprakelijkheid:
- van de verzekerde voor schade die is veroorzaakt door en/of voortvloeit uit zijn seksuele of seksueel

getinte gedragingen van welke aard dan ook;
- van een tot een groep behorende verzekerde voor schade die is veroorzaakt door en/of voortvloeit uit

seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook van één of meer tot de groep horende
personen, ook wanneer de verzekerde zich zelf niet zo heeft gedragen.

2 Opzicht
a Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade:
1 aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft:

- uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, erfpacht-, pandovereenkomst, koop op proef of
vruchtgebruik. Onder vruchtgebruik valt ook het recht van gebruik en bewoning.

- uit hoofde van de uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven)beroep of het verrichten van betaalde
handenarbeid.

2 aan zaken die de verzekerde onrechtmatig onder zich heeft;
3 aan motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens, paardentrailers of andere aanhangers, motorvaartuigen,

zeilvaartuigen, zeilplanken en luchtvaartuigen, die de verzekerde of iemand namens hem onder zich
heeft;

4 die bestaat uit en/of het gevolg is van verlies, diefstal of vermissing van geld, geldswaardige papieren,
bankpassen, giropassen, betaalpassen of creditcards, die de verzekerde of iemand namens hem onder
zich heeft.

b Er kunnen zich nog andere gevallen dan genoemd onder a voordoen van aansprakelijkheid voor schade aan
zaken die de verzekerde onder zich heeft. Deze zijn verzekerd tot een bedrag van € 12.500,- per
gebeurtenis.

Bij schade veroorzaakt door kinderen onder de 14 jaar, doen wij echter geen beroep op deze uitsluiting als het
zaken betreft die niet ook een andere verzekerde onder zich heeft.
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Onverminderd blijft van kracht de dekking van de aansprakelijkheid voor:
- brandschade aan de gehuurde (vakantie)woning.

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde tegenover de eigenaar voor schade door brand aan de
door hem bewoonde en gehuurde woning of woonboot, op voorwaarde dat de woning of woonboot in
Nederland ligt. Ook is verzekerd de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade door brand aan een
woning in het buitenland die door de verzekerde voor vakantiedoeleinden is gehuurd. Ook de inboedel van
deze woning valt hieronder;

- waterschade aan de gehuurde vakantiewoning.
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde tegenover de eigenaar voor schade die is veroorzaakt
door het onvoorzien uitstromen van water of stoom als gevolg van springen door vorst, breuk, overlopen,
verstopping of een ander plotseling optredend defect dat blijvend zichtbare materiële schade veroorzaakt en
afkomstig is uit leidingen die binnen en buiten het gebouw liggen of uit toestellen en installaties van
waterleiding, centrale verwarming en airconditioning die op deze leidingen zijn aangesloten;

- schade veroorzaakt door een antenne, die is gemonteerd op of aan het door de verzekerde voor eigen be-
woning gehuurde pand, voor zover sprake is van schade aan dat pand en/of de daarbij behorende
bebouwingen en de verzekerde voor die schade als huurder aansprakelijk is;

- schade tijdens gebruik van motorrijtuigen en vaartuigen door kinderen (artikel 4 lid 6).

3 Motorrijtuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is met of door een motorrijtuig dat de
verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt. Op deze uitsluiting gelden de volgende
uitzonderingen:
a de aansprakelijkheid van de verzekerde als passagier van een motorrijtuig;
b de aansprakelijkheid van de hierna genoemde verzekerden voor schade die door huispersoneel is

veroorzaakt met of door een motorrijtuig waarvan het huispersoneel houder of bezitter is zonder dat een
andere verzekerde er houder of bezitter van is;
Het betreft de verzekerden die genoemd zijn in:
- artikel 1 lid 1 onder a: u,
- artikel 1 lid 1 onder b: de echtgenoot of echtgenote,
- artikel 1 lid 1 onder c: de met hem in gezinsverband samenwonenden, en
- artikel 1 lid 2 onder a: u,

c de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade door of met
- motorisch voortbewogen maaimachines, uitsluitend als de maximale snelheid 10 km per uur is en
- op afstand bediende modelauto's.

De aansprakelijkheid die omschreven is onder a, b en c is dus wel verzekerd.
De dekking daarvoor geldt echter niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere
verzekering.

4 Vaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is met of door een vaartuig. Op deze uitsluiting
gelden de volgende uitzonderingen:
a de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is met of door roeiboten, kano’s, zeilplanken, op afstand

bediende modelboten en zeilboten met een maximale zeiloppervlakte van 16 m2 en deze vaartuigen niet zijn
uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 4 PK (ongeveer 3 KW);

b de aansprakelijkheid van de verzekerde als passagier van een vaartuig.
De aansprakelijkheid die omschreven is onder a en b is dus wel verzekerd. De dekking daarvoor geldt echter
niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering.

5 Luchtvaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een vaartuig dat zich in de lucht kan
voortbewegen. Wel is verzekerd de aansprakelijkheid van de verzekerde als passagier van een luchtvaartuig
en de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door modelvliegtuigen met een lager gewicht dan 25 kg. De
dekking voor passagiers en modelvliegtuigen geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een
andere verzekering.

6 Joy-riding door kinderen jonger dan 18 jaar
De uitsluitingen die omschreven zijn in artikel 4 lid 3 en 4, gelden niet voor de aansprakelijkheid van de
verzekerde voor schade die veroorzaakt is tijdens joy-riding met een motorrijtuig of vaartuig, waarbij de
veroorzaker van de schade jonger is dan 18 jaar.
Niet gedekt blijft de aansprakelijkheid:
- in geval van diefstal of verduistering van het motorrijtuig/vaartuig;
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- voor schade aan het motorrijtuig/vaartuig zelf. Bij schade die veroorzaakt is door kinderen jonger dan 18
jaar, doen wij echter geen beroep doen op deze uitsluiting voor zover de schade aan het motorrijtuig/vaartuig
niet wordt gedekt door een andere verzekering.

Deze dekking geldt niet als voor het motorrijtuig/vaartuig een aansprakelijkheidsverzekering is gesloten en/of
een aansprakelijkheidsverzekering dekking moet verlenen.

7 Woonplaats niet langer in Nederland
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van de verzekerde die zijn woonplaats niet meer in Nederland heeft. In dit
geval is de dekking van kracht tot dertig dagen na vertrek.
De aansprakelijkheid buiten beroep of bedrijf van studenten en stagiairs gedurende hun studie-/stageverblijf in
het buitenland is gedekt. De dekking geldt echter slechts voor een verblijf van maximaal een aaneengesloten
periode van 1 jaar.

8 (Vuur)wapens
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade:
a die tijdens het jagen, dat is jacht of beheer en schadebestrijding, veroorzaakt is met een vuurwapen;
b die in verband staat met een (vuur)wapen dat de verzekerde in strijd met de wet bezit of gebruikt.

Artikel 5 Samenloop van verzekeringen
Niet verzekerd is schade waarvoor de aansprakelijkheid onder enig andere verzekering verzekerd is of daaronder
verzekerd zou zijn indien onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan. Een daarop toepasselijk eigen risico
zal nimmer onder de dekking van deze verzekering vallen.

Artikel 6 Regeling van de schade
1 Wij nemen de regeling en de vaststelling van de schade op ons. Wij hebben het recht benadeelden

rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Daarbij zullen wij rekening houden met de
belangen van de verzekerde.

2 Als de te betalen schadevergoeding bestaat uit periodieke uitkeringen en als de waarde van deze uitkeringen,
met daarbij opgeteld eventuele andere schadevergoedingen, hoger is dan het verzekerd bedrag, dan wordt de
duur of de hoogte van deze uitkeringen naar evenredigheid verminderd. De verzekerde kan kiezen of dan de
duur van de uitkeringen wordt verminderd of de hoogte ervan. Als het vermoeden bestaat, dat de te vergoeden
schade groter is dan het verzekerd bedrag, stellen wij voordat wij een beslissing nemen de verzekerde hiervan
op de hoogte en regelen wij de uitkering van het verzekerd bedrag.

Artikel 7 Einde van de verzekering
In de algemene voorwaarden staan bepalingen over het einde van de verzekering. In aanvulling daarop eindigt
deze verzekering zodra u uw woonplaats niet meer in Nederland hebt. Als u uw woonplaats nog wel in Nederland
hebt, maar langer dan een aaneengesloten periode van 12 maanden niet in Nederland verblijft, nemen wij aan dat
u vanaf de datum van het vertrek uw woonplaats niet meer in Nederland hebt. In dit geval zijn wij verplicht de al
betaalde premie over het resterende tijdvak terug te betalen.
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