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Verschillenkaart: Verzekering Aansprakelijkheid 

Verschillen tussen voorwaarden AVP 07-1  en AVP 2019-01  

 

Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Oppas   De oppas van uw minderjarige kinderen is 

is niet meer verzekerd.  

Uw verzekering is hiermee beperkt. 

 

De oppas van uw minderjarige kinderen valt niet 

meer onder de dekking van uw 

aansprakelijkheidsverzekering.  

Ongehuwde 

kinderen   

De leeftijdsgrens van 26 jaar voor uw 

ongehuwde kinderen die stage lopen of 

dagonderwijs volgen in Europa is vervallen.   

Uw verzekering is hiermee uitgebreid.  

 

Zijn uw ongehuwde kinderen ouder dan 26 jaar en 

lopen zij stage of volgen ze dagonderwijs binnen 

Europa? Dan zijn zij standaard verzekerd onder de 

voorwaarde dat zij in de Basisregistratie Personen 

staan ingeschreven in Nederland. 

Motorisch 

aangedreven 

gebruiks-

voorwerpen  

De snelheidsgrens van maaimachines, 

kinderspeelgoed en kleine gebruiksvoorwerpen 

die worden aangedreven met een motor is 

verhoogd van 10 km per uur naar 16 km per 

uur.  

Uw verzekering is hiermee uitgebreid.  

 

Let op: is de schade ontstaan op de openbare 

weg? Dan bent u alleen verzekerd als het 

kinderspeelgoed of gebruiksvoorwerp volgens de 

wet op de openbare weg mag worden gebruikt.  

Drones of 

modelvliegtuig 

U bent alleen verzekerd voor schade met of 

door een modelvliegtuig van maximaal 25 kg of 

drone als: 

- u uw modelvliegtuig of drone hobbymatig 

gebruikt; 

- u alleen in Europa vliegt; 

- u zich hebt gehouden aan de geldende 

regelgeving in het gebied waar u vliegt. 

Uw verzekering is hiermee beperkt.  

Asbestdak  U bent alleen verzekerd voor schade door of 

met een asbestdak als het dakoppervlakte 

maximaal 200m² aan asbesthoudende 

dakbedekking bevat. 

Uw verzekering is hiermee beperkt.  

Keuzedekking Sterdekking 

Waterschade Hebt u de keuzedekking Sterdekking 

meeverzekerd? Dan is het verplicht eigen risico 

van €125 bij waterschade door uw tweede 

woonhuis komen te vervallen.  

Uw verzekering is hiermee uitgebreid. 

Keuzedekking Verhaalsbijstand 

Eigen risico  Hebt u de keuzedekking Verhaalsbijstand 

meeverzekerd? Dan is het eigen risico van €110 

voor advocaatkosten komen te vervallen als u 

zich verplicht moet laten bijstaan door een 

advocaat.  

Uw verzekering is hiermee uitgebreid.  
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Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Advocaat Als u zich niet verplicht moeten laten bijstaan 

door een advocaat en u kiest een eigen 

advocaat? Uw eigen risico is dan €250. De 

behandelkosten van de door u gekozen 

advocaat worden tot maximaal €5.000 

vergoed.  

Uw verzekering is hiermee beperkt.  

 


