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Artikel 20 Begripsomschrijvingen
In de zin van dit reglement wordt verstaan onder:

20.1. Verzekerden in gezinsverband
Verzekerden zijn:
a. de verzekeringsnemer;
b. zijn / haar echtgeno(o)t(e);
c. de met hem in gezinsverband samenwonende perso-

nen, alsmede:
d. hun minderjarige kinderen, waaronder pleeg- en stief-

kinderen;
e. hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, waaronder

pleeg- en stiefkinderen die bij hen inwonen of voor stu-
die uitwonend zijn;

f. hun grootouders, ouders, schoonouders, ongehuwde
bloed- en aanverwanten, die bij hen inwonen;

g. hun logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt
gedekt door een andere verzekering;

h. hun huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid
verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van
een verzekerde.

20.2. Alleenstaande verzekeringsnemer
Indien verzekeringsnemer is verzekerd als alleenstaande
worden als verzekerden beschouwd:
a. de verzekeringsnemer;

aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een
kind dat de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt en
over wie verzekeringsnemer het ouderlijk gezag uitoe-
fent, is uitsluitend verzekerd indien en voorzover deze
aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere
verzekering.

b. de logés voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt
gedekt door een andere verzekering;

c. het huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid ver-
band houdt met werkzaamheden ten behoeve van een
verzekerde.

20.3. Diefstal
Het wegnemen van een geheel of ten dele aan een ander
toebehorende  zaak met de bedoeling om zich deze zaak
wederrechtelijk toe te eigenen.

20.4. Verduistering
Het zich opzettelijk wederrechtelijk toe-eigenen van een
zaak die hij anders dan door een misdrijf onder zich heeft en
die geheel of ten dele aan een ander toebehoort.

20.5. Joy-riding/-varen
Het zonder toestemming van de eigenaar, houder of
gemachtigd bestuurder, gebruiken van een niet aan een ver-
zekerde toebehorend motorrijtuig/vaartuig, zonder de
bedoeling te hebben zich dit motorrijtuig/vaartuig toe te eige-
nen.

20.6. Woonplaats
Het adres in Nederland waar verzekerde werkelijk woont,
waar hij zijn zaken behartigt en waar hij zijn eigendommen
beheert.

20.7. Wapens
Wapens als bedoeld in de Wet Wapens en Munitie.

20.8. Schade aan personen
Schade door letsel of aantasting van de gezondheid van per-
sonen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip
van de daaruit voortvloeiende schade.

20.9. Schade aan zaken
Schade door beschadiging en/of vernietiging en/of verloren
gaan van zaken van anderen dan de verzekerden, met inbe-
grip van de daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 21 Hoedanigheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde als particulier,
waaronder is begrepen de aansprakelijkheid voor (huis)dieren die
voor liefhebberij worden gehouden. De aansprakelijkheid verband
houdende met het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)-
beroep en het verrichten van betaalde handenarbeid is niet gedekt.
Deze beperkingen van de hoedanigheid gelden niet voor:
a. het huispersoneel als bedoeld in artikel 20;
b. de onder artikel 20.1 d en e genoemde kinderen, indien zij tij-

dens vakantie of vrije tijd, werkzaamheden voor anderen dan de
verzekerden verrichten, al dan niet tegen betaling. De aanspra-
kelijkheid van de kinderen is in dit geval slechts verzekerd voor
zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere
verzekering. Aanspraken van de werkgever of diens rechtverkrij-
genden of nagelaten betrekkingen zijn niet gedekt.

Artikel 22 Omschrijving van de dekking

22.1. a. Aansprakelijkheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden in
hun bovengenoemde hoedanigheid voor schade veroor-
zaakt of ontstaan tijdens de verzekeringsduur, en wel
voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het in de
polis genoemde bedrag per gebeurtenis.
Overal waar in deze voorwaarden wordt gesproken over
schade wordt hieronder verstaan: schade aan personen
en schade aan zaken.

b. Verzekeringsgebied
Onverminderd het bepaalde in artikel 23.6. van dit regle-
ment is de dekking van kracht in de gehele wereld.

c. Bijzondere aanspraken
Indien een verzekerde, bij één van de hierna omschre-
ven omstandigheden, schade toebrengt aan een ander
zonder dat die verzekerde daarvoor aansprakelijk is, zal
de maatschappij tot schadevergoeding overgaan met
inachtneming van het hieronder bepaalde.
Het recht op vergoeding is beperkt tot maximaal
€ 12.500,- en geldt voorts indien en voorzover:
– die ander geen (mede)verzekerde is;
– die ander geen recht heeft op vergoeding krachtens

een andere verzekering, al of niet van oudere
datum, of op uitkering of verstrekking uit andere
hoofde;

– de schadetoebrengende gedraging en het indienen
van de daaruit voortvloeiende vordering zich tijdens
de looptijd van de verzekering hebben voorgedaan;

– het ontstaan van de schade niet te wijten is aan
“eigen schuld” van die ander;

– de vorderende partij geen ander is dan een recht-
streeks bij de gebeurtenis betrokken benadeeld
natuurlijk persoon of diens nagelaten betrekkingen.
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De omstandigheden waaronder deze dekking van toe-
passing is betreffen:
1. Vriendendienst

Het belangeloos verrichten van werkzaamheden bij
wijze van vriendendienst, waarbij een direct verband
bestaat tussen die werkzaamheden en het toebren-
gen van de schade zoals geleden door degene ten
behoeve van wie de werkzaamheden werden ver-
richt;

2. Sportbeoefening
Het beoefenen van sport en spel, waarbij tijdens en
in direct verband met de sport-/ spelbeoefening
schade wordt toegebracht aan iemand anders dan
degene die deelneemt aan dezelfde sport- of spe-
lactiviteit als verzekerde.

3. Logeer-/ en oppassituaties 
schadetoebrenging in het kader van logeren/oppas-
sen bij familie, vrienden of kennissen, met dien ver-
stande dat de schade is geleden door degene(n) bij
wie wordt gelogeerd/opgepast.

22.2. Onderlinge aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de hierboven genoemde verzeker-
den ten opzichte van elkaar is uitsluitend medeverzekerd
voor de door de betrokken verzekerden geleden schade aan
personen en voor zover deze verzekerden ter zake van het
gebeurde geen aanspraken uit anderen hoofde hebben.
Geen schadevergoeding zal worden verleend indien de vor-
derende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de
gebeurtenis betrokken benadeelde natuurlijke persoon of
diens nagelaten betrekkingen.
De aansprakelijkheid van een verzekerde jegens huisperso-
neel voor schade ten gevolge van bedrijfsongevallen is ook
ten aanzien van schade aan zaken meeverzekerd.

22.3. Proceskosten en wettelijke rente
Boven het verzekerd bedrag worden vergoed;
a. de kosten van met goedvinden of op verlangen van de

maatschappij gevoerde procedures en in haar opdracht
verleende rechtsbijstand;

b. de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte
gedeelte van de hoofdsom.

22.4. Zekerheidstelling
Indien een overheid wegens een onder de verzekering
gedekte schade het stellen van geldelijke zekerheid verlangt
ter waarborging van de rechten van benadeelden, zal de
maatschappij deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste
10% van het verzekerd bedrag. Verzekerden zijn verplicht de
maatschappij te machtigen over de zekerheid te beschikken
zodra deze wordt vrijgegeven en bovendien alle medewer-
king te verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.

22.5. Onroerende zaken
Met betrekking tot onroerende zaken is verzekerd:
a. de aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer en/of

zijn/haar echtgeno(o)t(e) of één van de inwonende  ver-
zekerden:
– als bezitter van het door hem bewoonde pand, waar-

onder ook wordt verstaan een woonboot, met de
daarbij behorende bebouwingen, ook indien een
deel daarvan wordt verhuurd;

– als bezitter van een woning, die door een verzeker-
de nog niet of niet meer bewoond is;

– als bezitter van een tweede woning, of vakantiever-
blijf, mits deze niet uitsluitend dient tot verhuur aan
derden;

b. de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
veroorzaakt door een antenne, zonwering, voorzet-
raam, vlaggenmast, vlaggenstok  of andere aan de bui-
tenzijde van het pand door of namens verzekerde aan-
gebrachte toebehoren, ook voor schade veroorzaakt
aan het door hem gehuurde en bewoonde pand.

c. de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
aan de door hem voor vakantiedoeleinden gehuurde
woning of stacaravan (met uitzondering van verblijven
vervaardigd van tentdoek) en de daartoe behorende
inboedel, veroorzaakt door brand of door water dat als
gevolg van een plotselinge onzekere gebeurtenis is
gestroomd uit leidingen, installaties en toestellen die in
de woning of stacaravan aanwezig zijn.

d. de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
veroorzaakt door brand aan de door hem bewoonde en
gehuurde woning of woonboot gelegen binnen
Nederland, indien deze woning of woonboot niet of niet
voldoende tegen brandschade is verzekerd en de vorde-
rende partij niet een ander is dan een rechtstreeks bij de
gebeurtenis betrokken benadeelde natuurlijke persoon
of diens nagelaten betrekkingen.

Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade door
onroerende zaken, waaronder aansprakelijkheid voor scha-
de door onroerende zaken in aanbouw of exploitatie, zijn niet
gedekt.

Artikel 23 Uitsluitingen

23.1. Opzet
Van de verzekering zijn uitgesloten alle schaden, kosten of
rechten op uitkering:
1. veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit het opzettelijk

en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk
handelen of nalaten door de verzekeringsnemer, een
verzekerde of een begunstigde. Deze bepaling geldt uit-
sluitend ten aanzien van de verzekeringsnemer, verze-
kerde of begunstigde aan wiens wederrechtelijk hande-
len of nalaten de schade is toe te schrijven.

2. veroorzaakt door gedragingen die onder de eerste volzin
van punt 1 vallen, gepleegd in groepsverband, ook inge-
val niet de verzekeringsnemer, de verzekerde of de
begunstigde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten.

Aan het opzettelijk karakter van het wederrechtelijk hande-
len of nalaten in de situatie 1 en/of 2 doet niet af, dat de ver-
zekeringsnemer, de verzekerde en/of de begunstigde zoda-
nig onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeert, dat
hij/zij niet in staat is zijn/haar wil te bepalen.

23.2. 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-, pandovereenkomst of vruchtgebruik.
Onder vruchtgebruik wordt tevens verstaan het
recht van gebruik en bewoning;

– uit hoofde van de uitoefening van een (neven)-
bedrijf of (neven-)beroep, het verrichten van
handenarbeid anders dan bij wijze van vrien-
dendienst;

2. aan zaken die een verzekerde onrechtmatig onder
zich heeft;

3. aan motorrijtuigen, (sta-)caravans, vouwwagens,
aanhangwagens, motor- en zeilvaartuigen (waaron-
der zeilplanken) en luchtvaartuigen, die een verze-
kerde of iemand namens hem onder zich heeft;

4. bestaande uit en/of als gevolg van verlies, diefstal
of vermissing van geldswaardige papieren, bank-,
giro-, betaalpassen of creditcards, die een verze-
kerde of iemand namens hem onder zich heeft.

De onder a. genoemde uitsluitingen gelden niet indien ver-
zekerde jonger is dan 14 jaar, tenzij een andere verzekerde
van 14 jaar of ouder, de zaak ook onder zich heeft.
b. Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade aan

zaken die een verzekerde onder zich heeft anders dan in
de gevallen bedoeld onder a. zijn verzekerd tot een
bedrag van € 12.500,- per gebeurtenis.

De volgende dekkingen blijven onverminderd van kracht:
– antenne etc. aan het gehuurde pand (art. 22.5.b.);
– brand- en waterschade aan het gehuurde vakantieverb-

lijf (art. 22.5.c.);
– brandschade bewoonde en gehuurde woning of woon-

boot (art. 22.5.d.);
– schade aan het motorrijtuig tijdens joy-riding (art. 23.3).

23.3. 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. Deze uitsluiting geldt
evenwel niet voor:
a. de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier

van een niet aan een verzekerde toebehorend motorrij-
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tuig; het bepaalde in de artikelen 22.2 en 23.2 blijft ech-
ter onverkort van toepassing;

b. de aansprakelijkheid van de verzekerden genoemd in
artikel 20.1 a., b. en c. en 20.2 a. voor schade veroor-
zaakt door huispersoneel, met of door een motorrijtuig
waarvan geen van de andere verzekerden dan het huis-
personeel houder of bezitter is;

c. de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade
door of met motorisch voortbewogen maaimachines,
kinderspeelgoed en dergelijke gebruiksvoorwerpen, mits
zij een snelheid van 10 km per uur niet kunnen over-
schrijden, alsmede van op afstand bediende model-
auto's.

d. de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
veroorzaakt tijdens joy-riding met een motorrijtuig, mits
de veroorzaker jonger is dan 18 jaar.

De onder a., b., c. en d. omschreven dekking geldt niet voor-
zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere
verzekering.
Niet verzekerde schade geleden door een rechtstreeks bij de
gebeurtenis betrokken benadeelde natuurlijk persoon of
diens nagelaten betrekkingen, is echter wel gedekt.
In geval van joyriding, zoals vermeld onder d, is eveneens
verzekerd de aansprakelijkheid voor schade aan het motor-
rijtuig zelf, echter tot ten hoogste € 12.500,- per gebeurtenis
met een eigen risico van € 45,- per gebeurtenis.
Niet gedekt blijft de aansprakelijkheid in geval van diefstal of
verduistering van het motorrijtuig.

23.4. Vaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
met of door een vaartuig.
Deze uitsluiting geldt echter niet voor:
a. de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of

door roeiboten, kano’s, zeilplanken, op afstand bediende
modelboten en 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;

b. de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier
van een niet aan een verzekerde toebehorend vaartuig;
het bepaalde in de artikelen 22.2 en 23.2 blijft echter
onverkort van toepassing;

c. de aansprakelijkheid van een verzekerde, mits deze jon-
ger is dan 18 jaar, voor schade veroorzaakt tijdens joy-
varen met een vaartuig. Niet gedekt blijft de aansprake-
lijkheid voor schade:
– in geval van diefstal of verduistering van het vaar-

tuig;
– aan het vaartuig zelf.

De onder a. b. en c. omschreven dekking geldt niet voor
zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere
verzekering.

23.5. Luchtvaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
met of door een luchtvaartuig, een modelvliegtuig, een zeil-

vliegtuig, een doelvliegtuig, een valscherm-zweeftoestel,
een kabelvlieger, een luchtschip, een modelraket alsmede
een ballon met een diameter van meer dan 1 m in geheel
gevulde toestand. Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor:
a. de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of

door modelvliegtuigen, waarvan het gewicht ten hoogste
20 kg bedraagt;

b. de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier
van een niet aan een verzekerde toebehorend lucht-
vaartuig; het bepaalde in de artikelen 22.2 en 23.2 blijft
echter onverkort van toepassing;

c. de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of
door een kabelvlieger met een oppervlakte van maxi-
maal 1,5 m2, deltavliegen, parasailing en parachute-
springen.

De onder a. b. en c. omschreven dekking geldt niet voor
zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere
verzekering.

23.6. Woonplaats niet langer in Nederland
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde, die
zijn woonplaats niet langer in Nederland heeft, met dien ver-
stande dat dan de verzekering voor hem eindigt 30 dagen na
vertrek.
De dekking eindigt eveneens indien verzekerde zijn woon-
plaats nog wel in Nederland heeft maar langer dan een aan-
eengesloten periode van 6 maanden niet in Nederland ver-
blijft. De dekking eindigt voor deze verzekerde 6 maanden na
vertrek.

23.7. Wapens
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
in verband met het bezit en/of het gebruik van wapens in
strijd met de wet.
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 meeverze-
kerd.

23.8. Gezamenlijke huishouding
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken
van personen met wie een verzekerde een gezamenlijke
huishouding voert.

23.9. Seksuele gedragingen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit seksuele of
seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook.

Artikel 24 Schaderegeling
Naast het in het Algemeen Reglement bepaalde, heeft de maat-
schappij steeds het recht een schadevergoeding rechtstreeks aan
benadeelde(n) te betalen of met hem (hen) een schikking te treffen.

Toepasselijk recht
Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.
Klachten
Klachten die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze verzekering kunt u voorleg-
gen aan de directeur van N.V. Univé Schade, Postbus 15, 9400 AA  Assen.
Wanneer het oordeel van de maatschappij voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de 
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN  Den Haag.
Wanneer u geen gebruik wilt maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de 
behandeling door het klachteninstituut niet bevredigend vindt, kunt u het geschil voorleggen aan de rechter.


