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Bijzondere Voorwaarden  

Aansprakelijkheidverzekering voor Particulieren (ELM.AVP001) 
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Artikel 1 

Verzekerden 

 

1.1 Verzekerden in gezinsverband 

Verzekerden zijn: 

a. verzekeringnemer; 

b. zijn/haar echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner;  

c. de met hem/haar in gezinsverband samenw onende personen; 

d. hun minderjarige kinderen; 

e. hun meerderjarige ongehuw de kinderen, die bij hen inw onen 

of voor studie uitw onend zijn; 

f . hun grootouders, ouders, schoonouders, ongehuw de bloed- 

en aanverw anten die bij hen inw onen; 

g. hun loges, voor zover hun aansprakelijkheid niet w ordt ge-

dekt door een andere verzekering; 

h. hun huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband 

houdt met w erkzaamheden ten behoeve van een verzekerde. 

 

1.2 Alleenstaande verzekeringnemer 

Indien verzekeringnemer is verzekerd als alleenstaande w orden als 

verzekerden beschouw d: 

a. verzekeringnemer; 

b. zijn/haar loges, voor zover hun aansprakelijkheid niet w ordt 

gedekt door een andere verzekering; 

c. het huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband 

houdt met w erkzaamheden ten behoeve van verzekeringne-

mer. 

 

 

Artikel 2 

Hoedanigheid 

 

Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde als part iculier. 

De aansprakelijkheid verband houdende met het uitoefenen van 

een (neven)bedrijf  of  (neven)beroep, en het verrichten van betaal-

de handenarbeid, is niet gedekt. 

Deze beperkingen van de hoedanigheid gelden niet voor:  

a. het huispersoneel als bedoeld in art ikel 1 ; 

b. de in art ikel 1.1.d en e genoemde kinderen, indien zij t ijdens 

vakantie, vrije t ijd of studie (stage) w erkzaamheden voor an-

deren dan verzekerden verrichten, al dan niet tegen betaling.  

De aansprakelijkheid van de kinderen is in dit  geval slechts verze-

kerd voor zover hun aansprakelijkheid niet w ordt gedekt door een 

andere verzekering. Aanspraken van de w erkgever of diens recht-

verkrijgenden of nagelaten betrekkingen zijn niet gedekt.  

 

 

Artikel 3 

Omschrijving van de dekking 

 

3.1 Aansprakelijkheid/schade 

Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden in hun boven-

genoemde hoedanigheid voor schade veroorzaakt of ontstaan 

t ijdens de verzekeringsduur, en w el voor alle verzekerden tezamen 

tot ten hoogste het op het polisblad genoemde bedrag per ge-

beurtenis. 

Overal w aar in deze voorw aarden w ordt gesproken over schade 

w ordt hieronder verstaan: schade aan personen en schade aan 

zaken. 

- Onder schade aan personen w ordt verstaan: schade door 

letsel of aantast ing van de gezondheid van personen, al dan 

niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daar-

uit  voortvloeiende schade. 

- Onder schade aan zaken w ordt verstaan: schade door be-

schadiging en/of verniet iging en/of verloren gaan van zaken 

van anderen dan verzekerden, met inbegrip van de daaruit  

voortvloeiende schade. 

 

3.2 Onderlinge aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar 

is uitsluitend meeverzekerd voor de door de betrokken verzeker-

den geleden schade aan personen en voor zover deze verzekerden 

ter zake van het gebeurde geen aanspraken uit  anderen hoofde 

hebben. 

De aansprakelijkheid van een verzekerde jegens huispersoneel 

voor schade ten gevolge van bedrijfsongevallen is ook ten aanzien 

van schade aan zaken verzekerd. 

 

3.3 Proceskosten en wettelijke rente 

Boven het verzekerd bedrag w orden vergoed: 

a. de kosten van met goedvinden of op verlangen van verzeke-

raar gevoerde procedures en in zijn opdracht verleende 

rechtsbijstand; 

b. de w ettelijke rente over het door de verzekering gedekte 

gedeelte van de hoofdsom. 

 

3.4 Zekerheidstelling 

Indien een overheid w egens een krachtens de verzekering gedek-

te schade het stellen van een geldelijke zekerheid verlangt ter 

w aarborging van de rechten van benadeelde(n), zal verzekeraar 

deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste 10% van het verze-

kerd bedrag. Verzekerden zijn verplicht verzekeraar te machtigen 

over de zekerheid te beschikken zodra deze w ordt vrijgegeven en 

bovendien alle medew erking te verlenen om terugbetaling te 

verkrijgen. 

 

3.5 Onroerende zaken 

Met betrekking tot onroerende zaken is verzekerd de aansprake-

lijkheid van de in art ikel 1.1 a tot en met f  of 1.2.a genoemde 

verzekerden: 

- als bezit ter van het door hem/haar bew oonde pand, w aaron-

der ook w ordt verstaan een w oonboot, met de daarbij beho-

rende bebouw ingen, ook indien een deel daarvan w ordt ver-

huurd; 

- als bezit ter van een pand met de daarbij behorende bebou-

w ingen, dat door hem/haar niet meer of nog niet w ordt be-

w oond, dit  voor een periode van ten hoogste tw aalf  maan-

den na het verlaten of het verkrijgen van de w oning of 

w oonboot; 
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- als bezit ter van een in Europa gelegen tw eede w oning, recre-

at iew oning, stacaravan of huisje op een volkstuincomplex, 

mits deze niet uitsluitend dienen tot verhuur aan derden.  

Overige aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken, 

w aaronder aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken 

in aanbouw  of exploitat ie, is niet gedekt.  

 

3.6 Vriendendienst 

Indien een verzekerde aan anderen dan verzekerden schade ver-

oorzaakt w aarvoor hij niet aansprakelijk is, omdat zijn handelingen 

plaatsvonden in het kader van een vriendendienst, zal de maat-

schappij niettemin schade vergoeden tot een bedrag van  

€ 11.345,00 per gebeurtenis. 

Artikel 4 

Uitsluitingen 

 

4.1 Opzet 

a. Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor 

schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit , zijn/haar 

opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht w ederrechte-

lijk handelen of nalaten. 

b. Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een tot een groep 

behorende verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of 

voortvloeiende uit  opzettelijk en tegen een persoon of zaak 

gericht w ederrechtelijk handelen of nalaten van een of meer 

tot de groep behorende personen, ook in geval niet verzeker-

de zelf  zodanig heeft  gehandeld of nagelaten.  

Aan het opzettelijk karakter van dit  w ederrechtelijk handelen of 

nalaten doet niet af dat de verzekerde of, ingeval deze tot een 

groep behoort, een of meer tot de groep behorende personen 

zodanig onder invloed van alcohol of andere stoffen ver-

keert/verkeren, dat deze/die niet in staat is/zijn de w il te bepalen.  

 

4.2 Seksuele gedragingen 

a. Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor 

schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit  zijn/haar 

seksuele of seksueel get inte gedragingen van w elke aard dan 

ook. 

b. Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een tot een groep 

behorende verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of 

voortvloeiende uit  seksuele of seksueel get inte gedragingen 

van w elke aard dan ook van een of meer tot de groep beho-

rende personen, ook in geval niet verzekerde zelf  zich zoda-

nig heeft  gedragen. 

 

4.3 Opzicht 

4.3.a Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde 

voor schade: 

4.3.a.1 aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem/haar 

onder zich heeft  uit  hoofde van: 

- een huur-, huurkoop-, lease-, erfpacht-, pacht- of 

pandovereenkomst of vruchtgebruik (w aaronder het 

recht van gebruik en bew oning), 

- de uitoefening van een (neven)bedrijf  of  (ne-

ven)beroep,   

- het verrichten van handenarbeid; 

4.3.a.2 aan zaken die een verzekerde onrechtmatig onder zich 

heeft ; 

4.3.a.3 aan motorrijtuigen, (sta)caravans, motor- en zeilvaartuigen 

(w aaronder zeilplanken) en luchtvaartuigen, die een verze-

kerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft .  

 

 

4.3.a.4 bestaande uit  en/of als gevolg van verlies, diefstal of 

vermissing van geld, geldsw aardige papieren, bank-, be-

taalpassen of creditcards, die een verzekerde of iemand 

namens hem/haar onder zich heeft . 

Deze uitsluit ing geldt niet voor: 

- de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade 

veroorzaakt door brand aan de door hem/haar voor 

vakantiedoeleinden gehuurde, in het buitenland gele-

gen, w oning en de daartoe behorende inboedel; 

- de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade 

veroorzaakt door een (schotel)antenne, die is gemon-

teerd op of aan het door hem/haar voor eigen bew o-

ning gehuurde pand, voor zover er sprake is van scha-

de aan dat pand en/of de daarbij behorende bebou-

w ingen en de verzekerde voor die schade als huurder 

aansprakelijk is.  

4.3.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  

€ 11.345,00 per gebeurtenis. 

 

Dekking van de aansprakelijkheid inzake schade die een verzeker-

de als passagier heeft  veroorzaakt als vermeld in 4.4, 4.5 en 4.7 

blijf t  onverminderd van kracht. 

 

 

4.4 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 uitsluit ing geldt evenw el 

niet voor: 

a. de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van 

een motorrijtuig; het bepaalde in de art ikelen 3.2 en 4.3 blijf t  

echter onverkort van toepassing; 

b. de aansprakelijkheid van verzekerden genoemd in art ikel 

1.1.a, b en c en 1.2.a voor schade veroorzaakt door huisper-

soneel met of door een motorrijtuig w aarvan geen van de an-

dere verzekerden dan het huispersoneel houder of bezit ter is;  

c. de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade met of 

door motorisch voortbew ogen maaimachines, kinderspeel-

goed en dergelijke gebruiksvoorw erpen, mits zij een snelheid 

van t ien kilometer per uur niet kunnen overschrijden, alsmede 

van op afstand bediende model-auto’s. 

 

4.5 Vaartuigen 

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met 

of door een vaartuig. Deze uitsluit ing geldt niet voor:  

a. de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door 

roeiboten, kano’s, zeilplanken en op afstand bediende model-

boten; 

b. de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan 

personen, veroorzaakt met of door zeilboten met een zeilop-

pervlakte van ten  hoogste 16 m² , tenzij deze vaartuigen zijn 

uitgerust met een (buitenboord) motor met een vermogen 

van meer dan 3 KW (ongeveer 4 Pk); 

c. de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van 

een vaartuig; het bepaalde in de art ikelen 3.2 en 4.3 blijf t  

echter onverkort van toepassing. 

 

4.6 Joyriding of Joysailing 

De uitsluit ingen zoals vermeld in art ikel 4.4 en 4.5 gelden niet 

voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroor-

zaakt t ijdens joyriding/joysailing met een motorrijtuig/vaartuig, 

mits de veroorzaker jonger is dan achtt ien jaar. Onder joyri-

ding/joysailing w ordt verstaan elk w ederrechtelijk gebruik van een 

motorrijtuig/vaartuig zonder de bedoeling te hebben zich dit  mo-

torrijtuig/vaartuig toe te eigenen. 

Niet gedekt blijf t  de aansprakelijkheid: 

a. in geval van diefstal of verduistering van het motorrijtuig of 

vaartuig; 

b. voor schade aan het motorrijtuig of vaartuig zelf . 

Verzekerd is echter de aansprakelijkheid voor schade aan het 

motorrijtuig of vaartuig zelf  tot € 6.810,00 per gebeurtenis, 

tenzij de schade w ordt gedekt door een verzekering al dan 

niet van oudere datum. 

In geval van joyriding/joysailing zonder gew eldpleging geldt deze 

dekking niet indien voor het motorrijtuig of vaartuig een aanspra-

kelijkheidsverzekering is gesloten. 

4.7 Luchtvaartuigen 

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met 

of door een luchtvaartuig, een modelvliegtuig, een zeilvliegtuig, 

een doelvliegtuig, een valscherm-zw eeftoestel, een luchtschip, 

een modelraket alsmede een ballon met een diameter van meer 

dan één meter in geheel gevulde toestand. Deze uitsluit ing geldt 

evenw el niet voor: 

a. de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door 

modelvliegtuigen, w aarvan het gew icht ten hoogste 20 kg 
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bedraagt; een (kabel)vlieger van maximaal 1,5 m² oppervlak, 

een deltavlieger, een parasailer of een parachute; 

b. de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van 

een luchtvaartuig; het bepaalde in de art ikelen 3.2 en 4.3 

blijf t  echter onverkort van toepassing. 

 

4.8 Woonplaats niet langer in Nederland 

Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde die 

zijn/haar w oonplaats niet langer in Nederland heeft , met dien 

verstande dat dan de verzekering voor hem/haar eindigt dert ig 

dagen na vertrek. 

 

4.9 Wapens 

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in 

verband met het bezit  en/of het gebruik van w apens als bedoeld 

in de Wet Wapens en Munit ie, w aarvoor verzekerde geen vergun-

ning heeft . 

De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in verband met het 

bezit  en/of het gebruik van vuurw apens t ijdens de jacht is uitslui-

tend gedekt voor zover nadrukkelijk meeverzekerd. 

 


