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INFORMATIE OVER DE VERZEKERING
Leeswijzer
Uw verzekering in het kort.
U heeft bij ons een Lancyr Aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Bij deze verzekering horen polisvoorwaarden.
Wij zetten hier de belangrijkste punten uit de polisvoorwaarden op een rijtje. Wij hebben ons best gedaan om alles
duidelijk voor u te maken. Als u na het lezen nog vragen heeft, dan kunt u ons bellen via 013 531 11 00 of een email sturen via www.nedvol.nl.
Wij beantwoorden uw vragen graag. U kunt ook contact opnemen met uw verzekeringsadviseur.

Waarvoor is de Lancyr Aansprakelijkheidsverzekering particulieren?
Als u per ongeluk spullen van een ander beschadigt of als iemand door uw schuld gewond raakt, dan kunt u daarvoor
aansprakelijk worden gesteld. De Aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking als u deze schade moet vergoeden.

Waar bent u voor verzekerd?
U bent verzekerd als u aansprakelijk bent voor:

verwondingen van iemand anders en schade die daarvan het gevolg is;

schade aan of verlies van spullen van iemand anders.

Waar bent u bijvoorbeeld niet voor verzekerd?
U bent niet verzekerd voor schade:

aan spullen van uzelf of iemand anders in uw gezin;

aan spullen die u of uw gezinslid huurt, leaset of een tijdje voor een ander bewaart;

die u of uw gezinslid veroorzaakt met een motorrijtuig, (sta)caravan, vaartuig of luchtvaartuig;

die u of uw gezinslid veroorzaakt tijdens het werk;

die u of uw gezinslid met opzet heeft veroorzaakt.
In de polisvoorwaarden staat precies waar u wel en niet voor verzekerd bent.

Wie zijn er verzekerd?
U kunt deze verzekering afsluiten voor verschillende gezinssituaties. Op uw polisblad staat welke gezinssituatie u
verzekerd heeft. Naast uzelf zijn verschillende andere personen verzekerd. In het schema ziet u voor wie de Lancyr
Aansprakelijkheidsverzekering particulieren nog meer geldt.

Uw echtgeno(o)t(e)of partner

Gezin met
kinderen


Gezin zonder
kinderen

Alleenstaande
met kind(eren)



Minderjarige kinderen





Meerjarige, ongetrouwde kinderen die bij u
thuis of voor studie buitenshuis wonen





Ouders, schoonouders, grootouders en
ongetrouwde familie- leden die in gezinsverband bij u wonen
Uw huispersoneel
Uw logés

Waar bent u verzekerd?
U bent in de hele wereld verzekerd.
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Wat bepaalt de hoogte van uw premie?
De hoogte van de premie hangt af van:
 een
uw au
gezinssamenstelling;
(zoals
pair, tuinman of werkster)

het verzekerd bedrag dat u kiest;

het (vrijwillige) eigen risico dat u kiest.

Wat krijgt u vergoed?
U krijgt de kosten van de schade vergoed. We betalen dit aan degene bij wie u schade heeft veroorzaakt.
We trekken daar het eigen risico vanaf. Dit is het bedrag dat u zelf betaalt aan degene bij wie u schade heeft
veroorzaakt. U heeft alleen een eigen risico als u daarvoor gekozen heeft. Op uw polisblad staat of u een eigen
risico heeft, en welk bedrag dit is.
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We betalen normaal gesproken niet meer dan het verzekerd bedrag. U vindt dat bedrag op uw polisblad.
Voor sommige schades vergoeden we niet meer dan een bepaald bedrag.
We betalen dan niet meer dan € 12.500,- bijvoorbeeld bij schade die u veroorzaakt als u iemand helpt met
verhuizen. Meer voorbeelden van maximale vergoedingen vindt u in de polisvoorwaarden.

Kunnen wij de premie en voorwaarden wijzigen?
Ja, wij kunnen de premie en voorwaarden wijzigen. Als we wijzigingen doorvoeren, dan doen we dit altijd op de
verlengingsdatum. Bent u het niet eens met de wijziging? Dan kunt u de verzekering opzeggen.

Wanneer eindigt de verzekering?





Als u de verzekering opzegt. De verzekering heeft een looptijd van minimaal een jaar. U mag uw verzekering
op ieder moment stoppen. Per direct of per een datum in de toekomst. Op die datum stopt dan uw
verzekering. De premie die u te veel heeft betaald, storten wij terug op uw rekening. U kunt uw verzekering
opzeggen via uw verzekeringsadviseur.
Als u overlijdt.
Als wij de verzekering beëindigen. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen als u de premie niet betaalt of als u
fraude pleegt.

Wat mag u van ons verwachten?
We helpen u bij schade altijd zo snel mogelijk.

U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week een schade melden.

We beoordelen de schade en uw eventuele aansprakelijkheid altijd zo goed mogelijk. Als het nodig is, dan
schakelen we een expert in.

We informeren u over veranderingen. Denk aan wijzigingen in de premie en voorwaarden of veranderingen in de
dekking.

Wat zijn uw verplichtingen?






Geef ons altijd de juiste informatie.
Geef veranderingen in uw gegevens altijd zo snel mogelijk aan ons door. Denk aan wijzigingen in de
contactgegevens of het rekeningnummer.
Geef veranderingen in uw persoonlijke situatie of uw woonsituatie door. Bijvoorbeeld als uw gezinssituatie
verandert of als u van een huurwoning naar een koopwoning verhuist.
Betaal op tijd de premie.
Beloof nooit dat wij een schade vergoeden. Ook niet als u denkt dat u aansprakelijk bent. Wij beoordelen uw
aansprakelijkheid en of we de schade vergoeden.

Wat moet u altijd doen bij schade?





Geef schade zo snel mogelijk door aan uw verzekeringsadviseur of via www.nedvol.nl;
Doe er alles aan om verdere schade te voorkomen;
Volg de instructies van de hulpdienst zo goed mogelijk op;
Help mee aan alles wat wij doen om de schade af te handelen.

Deze voorwaarden horen bij de verzekering 'Lancyr Aansprakelijkheidsverzekering particulieren'. Ook de Lancyr
Pakketvoorwaarden A t/m Z Pakket Privé horen hierbij. Op uw polis kunnen ook clausules staan. Een clausule is een
aanvulling op de voorwaarden.

Aan de informatie in deze leeswijzer kunt u geen rechten ontlenen. Uw rechten op dekking en dienstverlening staan
in uw polis(voorwaarden).
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Polisvoorwaarden
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
ARTIKEL 1.1 U / VERZEKERINGNEMER
Als we in deze voorwaarden ‘u’ gebruiken, bedoelen we de verzekeringnemer. Dit is de persoon die deze verzekering
heeft afgesloten en die ervoor zorgt dat de premie wordt betaald.

ARTIKEL 1.2 WIJ / VERZEKERAAR
De verzekeringsmaatschappij die volgens ondertekening van het polisblad als risicodrager voor deze verzekering
geldt, dan wel de gevolmachtigde die namens de verzekeringsmaatschappij heeft ondertekend. Hierna ‘wij’ of ‘ons’.

ARTIKEL 1.3 VERZEKERDE
Wie er verzekerd zijn, hangt af van de categorie die op uw polis staat. Hieronder ziet u per categorie welke personen
daaronder vallen. Als we in deze voorwaarden ‘u’ gebruiken, bedoelen we de verzekeringnemer. Dit is de persoon die
deze verzekering heeft afgesloten en die ervoor zorgt dat de premie wordt betaald.

ARTIKEL 1.4 ALLEENSTAANDE ZONDER KIND(EREN)
Binnen deze categorie zijn de volgende personen verzekerd:
a. de verzekeringnemer (u);
b. uw logés;
c. uw huispersoneel (zoals een au pair, tuinman of werkster), maar alleen als dit personeel voor u aan het werk
is.

ARTIKEL 1.5 ALLEENSTAANDE MET KIND(EREN)
Binnen deze categorie zijn de volgende personen verzekerd:
a. de verzekeringnemer (u);
b. uw minderjarige kinderen, inclusief pleeg- en stiefkinderen;
c. uw meerderjarige kinderen. Het gaat hier alleen om kinderen (inclusief pleeg- en stiefkinderen):

die bij u inwonen of voor hun studie buitenshuis wonen; en

die niet getrouwd zijn en ook geen geregistreerde partner hebben;
d. uw logés;
e. uw huispersoneel (zoals een au pair, tuinman of werkster), maar alleen als dit personeel voor u aan het werk
is.

ARTIKEL 1.6 GEZIN ZONDER KIND(EREN)
Binnen deze categorie zijn de volgende personen verzekerd:
a. de verzekeringnemer (u);
b. uw partner met wie u in gezinsverband samenwoont;
c. ouders, schoonouders, grootouders en ongehuwde bloed- en aanverwanten met wie u in gezinsverband
samenwoont. Dit kunnen familieleden zijn van uzelf en/of van uw partner. Hieronder verstaan we geen
kinderen, pleeg- en stiefkinderen;
d. logés van u en/of uw partner;
e. uw huispersoneel (zoals een au pair, tuinman of werkster), maar alleen als dit personeel voor u aan het werk
is.

ARTIKEL 1.7 GEZIN MET KIND(EREN)
Binnen deze categorie zijn de volgende personen verzekerd:
a. de verzekeringnemer (u);
b. uw partner met wie u in gezinsverband samenwoont;
c. minderjarige kinderen van u en/of uw partner. Daaronder verstaan we ook pleeg- en stiefkinderen;
d. meerderjarige kinderen van u en/of uw partner. Het gaat hier alleen om kinderen (inclusief pleeg- en
stiefkinderen):

die bij u inwonen of voor hun studie buitenshuis wonen; en

die niet getrouwd zijn en ook geen geregistreerde partner hebben;
e. ouders, schoonouders, grootouders en ongehuwde bloed- en aanverwanten met wie u in gezinsverband
samenwoont. Dit kunnen familieleden zijn van uzelf en/of van uw partner;
f.
logés van u en/of uw partner;
g. uw huispersoneel (zoals een au pair, tuinman of werkster), maar alleen als dit personeel voor u aan het
werk is.

Pagina 6 van 18
Versie 0.10

Polisvoorwaarden
Lancyr Aansprakelijkheidsverzekering particulieren
Model Lancyr AVP 2020.06

ARTIKEL 1.8 GEBEURTENIS
a.
b.

Een voorval of omstandigheid waardoor wij verplicht kunnen worden om schade te vergoeden. Dit kan ook
een serie met elkaar samenhangende voorvallen of omstandigheden zijn.
Bij een serie voorvallen of omstandigheden gaan we ervan uit dat alle voorvallen of omstandigheden
plaatsvonden op het tijdstip van het eerste voorval of de eerste omstandigheid.

ARTIKEL 1.9 BEREDDING
Maatregelen die u, een medeverzekerde of iemand namens u bij een schadegeval redelijkerwijs moet nemen om
verdere schade te voorkomen of te beperken. Maar alleen als u daartoe in de gelegenheid bent.

ARTIKEL 1.10 PREMIEVERVALDAG
De eerste dag van de periode waarop een vervolgpremie betrekking heeft. Dit is bijvoorbeeld de eerste dag van de
maand als u de premie per maand betaalt.

ARTIKEL 1.11 VERZEKERINGSTERMIJN
De periode waarvoor de verzekering is aangegaan. U vindt deze periode op uw polisblad.

ARTIKEL 1.12 VERZEKERINGSJAAR
a.
b.

Het eerste verzekeringsjaar van een verzekering of dekking loopt vanaf de ingangsdatum tot de eerste dag
van dezelfde maand in het volgende kalenderjaar.
De volgende verzekeringsjaren of dekkingen lopen steeds een heel jaar. Ze beginnen steeds op de eerste
dag van de maand na het aflopen van het verzekeringsjaar daarvoor.

ARTIKEL 1.13 VERZEKERDE SOM
De verzekerde som staat vermeld op het polisblad. De verzekerde som is het bedrag per gebeurtenis voor alle
verzekerden tezamen welke de verzekering ten hoogste dekt.
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Artikel 2. Omschrijving van dekking
Onzekere gebeurtenis
Deze verzekering biedt alleen dekking als de schade het gevolg is van een gebeurtenis die zich tijdens de looptijd
van de verzekering heeft voorgedaan en waarvan het voor de verzekerde op het moment van sluiten van het sluiten
van de overeenkomst onzeker was dat deze gebeurtenis zich zou voordoen. Als bij een latere wijziging de dekking
wordt uitgebreid, geldt voor de uitgebreidere dekking de wijzigingsdatum als het moment waarop de overeenkomst
is gesloten.

ARTIKEL 2.1 OMVANG VAN DE DEKKING
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid als burger van u en uw medeverzekerden voor schade die door toedoen
van u of hen is ontstaan. Dit betekent dat deze schade door ons vergoed wordt tot een bedrag van maximaal de
verzekerde som per gebeurtenis.
Wij vergoeden deze schade alleen als deze is veroorzaakt door een gebeurtenis die aan de volgende voorwaarden
voldoet:
a. De gebeurtenis heeft plaatsgevonden na het ingaan van de dekking.
b. Bij het sluiten van deze verzekering was niet zeker dat de gebeurtenis zou plaatsvinden.
c. De gebeurtenis heeft plaatsgevonden binnen het dekkingsgebied.
Deze dekking geldt voor alle verzekerden die volgens de wet in Nederland wonen. Hieronder leest u wat de
voorwaarden voor de dekking zijn.
Artikel 2.1.1 Particulier
U bent alleen verzekerd voor schade die u (of een medeverzekerde) als particulier – dus in een privésituatie – heeft
veroorzaakt.
U bent ook verzekerd voor schade die u veroorzaakt door het uitvoeren van vrijwilligerswerk.
Met vrijwilligerswerk bedoelen wij:
Het werk dat u onbetaald en belangeloos doet voor anderen of voor de samenleving, bijvoorbeeld voor een
(sport)vereniging of een school. Onder vrijwilligerswerk verstaan wij niet het werken voor een
vrijwilligersorganisatie.
Met vrijwilligersorganisatie bedoelen wij: Een organisatie die gelijk is te stellen met een werkgever/opdrachtgever
die arbeid laat verrichten voor zijn beroep of bedrijf. Onder andere de volgende criteria bepalen of sprake is van een
vrijwilligersorganisatie: - de organisatie is er op gericht om winst te maken; - tussen de organisatie en de
vrijwilligers bestaat een gezagsverhouding; - naast vrijwilligers werken er ook betaalde krachten bij de organisatie;
- de inhoud en activiteiten van de vrijetijdsbesteding wordt niet geheel door vrijwilligers bepaald.
Artikel 2.1.2 Bedrijf / beroep / werkzaamheden
Heeft u (of een medeverzekerde) schade veroorzaakt tijdens activiteiten die u uitvoerde voor uw bedrijf of beroep,
of tijdens andere betaalde werkzaamheden? Dan wordt deze schade in de meeste gevallen niet vergoed.
Wij vergoeden de schade wel als deze is veroorzaakt door:
a. uw huispersoneel, maar alleen als de schade is ontstaan tijdens werkzaamheden die dit personeel voor u
uitvoerde;
b. een kind van u en/of uw partner, maar alleen als de schade is ontstaan tijdens zijn vakantie- of bijbaan of
tijdens werk dat hij deed in verband met zijn studie (bijvoorbeeld stage). Daarbij was u of een
medeverzekerde niet zelf de werkgever.
Wij vergoeden geen geldbedragen die van u of uw medeverzekerden worden geëist door:

een werkgever;

de (rechts)opvolgers van een werkgever;

een (sociale) verzekeraar.
Artikel 2.1.3 Onderling
Stelt een andere verzekerde op deze polis u of een medeverzekerde aansprakelijk voor een schade? Dan wordt deze
schade alleen vergoed als het gaat om:

schade aan personen; of

schade aan zaken en dieren van huispersoneel, als die schade is veroorzaakt door een arbeidsongeval.
Daarnaast geldt als voorwaarde dat degene die een schadevergoeding van u eist, een natuurlijke persoon (of zijn
erfgenaam) is, die:

rechtstreeks bij de gebeurtenis was betrokken; en

door die gebeurtenis schade heeft geleden.
Gaat het om schade waarvoor uw huispersoneel aansprakelijk is gesteld? Dan wordt deze schade alleen vergoed
als:

het gaat om schade die dit personeelslid bij u of een andere verzekerde heeft veroorzaakt; en

deze schade verband houdt met het werk dat dit personeelslid voor u of een andere verzekerde deed.
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Artikel 2.1.4 Onroerende zaken
Wordt u als eigenaar of bezitter aansprakelijk gesteld voor schade? Bijvoorbeeld doordat er een dakpan van uw
huis is gevallen of uw schuur is ingestort? Dan gelden de volgende regels.
2.1.4.1 Gebouw / drijvende woning
U bent verzekerd voor schade aangericht door (een gedeelte van) een gebouw of drijvende woning:

waarvan u de eigenaar of de bezitter bent; en

waar u en/of uw medeverzekerden zelf in wonen; en

dat/die staat of ligt in Nederland.
Deze dekking geldt ook:

als uw inwonende medeverzekerden aansprakelijk worden gesteld voor deze schade; en/of

als een deel van het gebouw of de woning is verhuurd.
U bent ook verzekerd voor schade door brand en/of ontploffing aan een gebouw of drijvende woning, inclusief de
hierin aanwezige inboedel:

waarvan u de huurder bent; en

waar u en/of uw medeverzekerden zelf in wonen; en

dat/die staat of ligt in Nederland.
Niet gedekt is de schade die door enige andere voor deze objecten afgesloten verzekering wordt vergoed.
Daarnaast geldt het volgende:
a. Wonen u en/of uw medeverzekerden niet meer in het gebouw of de drijvende woning? Maar bent u hier nog
wel de bezitter van? Dan vergoeden wij eventuele schade alleen in de eerste twaalf maanden nadat de laatste
inwonende verzekerde het gebouw of de woning heeft verlaten.
b. Wonen u en/of uw medeverzekerden nog niet in het gebouw of de drijvende woning? Maar bent u hier al wel
de bezitter van? Dan vergoeden wij eventuele schade alleen in de eerste twaalf maanden nadat u het gebouw
of de woning heeft verkregen en u/uw medeverzekerden hier nog niet wonen.
2.1.4.2 Tweede woning / recreatiewoning / stacaravan / volkstuinhuisje
U bent verzekerd voor schade aangericht door een tweede woning, recreatiewoning, stacaravan en/of huisje in
een volkstuin:

waarvan u de eigenaar of de bezitter bent;

dat in Europa staat; en

dat niet uitsluitend is bestemd om aan anderen te verhuren.
Deze dekking geldt ook als uw inwonende medeverzekerden aansprakelijk zijn gesteld voor deze schade.
2.1.4.3 Zonwering / (schotel)antenne / vlaggenstok / voorzetraam /
Bent u (of een medeverzekerde) in het bezit van een zonwering, (schotel)antenne, vlaggenstok en/of voorzetraam?
Dan bent u verzekerd voor de schade die hierdoor is veroorzaakt.
Dit geldt ook voor schade aan een gebouw of drijvende woning die u (of een medeverzekerde) zelf bewoont of huurt.
Dit gebouw of deze woning moet dan wel in Nederland staan of liggen.
Artikel 2.1.5 Woning in aanbouw
Bent u (of een medeverzekerde) opdrachtgever voor de bouw van een gebouw en/of drijvende woning in Nederland?
En heeft dit gebouw of deze woning schade veroorzaakt? Dan heeft u hiervoor dekking op deze verzekering. Dat
geldt ook voor uw medeverzekerden, behalve logés en huispersoneel.
Artikel 2.1.6 Vakantieverblijf
Heeft u (of een medeverzekerde) schade veroorzaakt aan een vakantieverblijf waarvan u zelf geen eigenaar bent, of
de bijbehorende inboedel? En gebruikte u dit verblijf ook daadwerkelijk voor uw vakantie? Dan bent u verzekerd voor
deze schade, als die is ontstaan door:
a. brand;
b. water en/of stoom die door een defect onvoorzien zijn weggestroomd uit een waterleiding-, verwarmings-,
airconditioning- of sprinklerinstallatie. Het gaat hier alleen om installaties die binnenshuis aanwezig waren;
c. water dat door een defect onvoorzien is weggestroomd uit aan- en afvoerleidingen en/of toestellen, die waren
aangesloten op deze installaties;
d. water dat is overgelopen uit deze installaties en/of toestellen.
Artikel 2.1.7 Schade
Als we in deze voorwaarden over schade spreken, dan verstaan we daaronder:
a. lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid van een persoon, inclusief de gevolgen daarvan. Dit kunnen
lichamelijke gevolgen zijn, zoals overlijden, of materiële gevolgen, zoals zorgkosten of wegvallen van inkomen;
b. materiële schade aan of verlies van zaken of letsel van dieren, inclusief eventuele schade die daar het gevolg
van is. Het gaat hier alleen om zaken of dieren die niet van de verzekerden zijn.
Artikel 2.1.8 Dekkingsgebied
U bent verzekerd over de hele wereld.
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ARTIKEL 2.2 AANVULLENDE DEKKINGEN
Deze verzekering dekt de kosten die we hieronder beschrijven, als voldaan is aan de voorwaarden in het artikel
Omvang van de dekking. Dit geldt ook als het schadebedrag hoger is dan de verzekerde som.
Artikel 2.2.1 Beredding
Is er door toedoen van u (of een medeverzekerde) tijdens een gedekte gebeurtenis schade ontstaan of dreigt deze te
ontstaan? Dan moet u, uw medeverzekerde of iemand anders namens u maatregelen nemen om verdere schade te
voorkomen of te beperken. We noemen dit ‘beredding’. Onder de dekking vallen de kosten van de beredding en van
eventuele materiële schade aan zaken die bij de beredding zijn ingezet.
Wij vergoeden alleen de kosten die redelijk zijn. Per gebeurtenis vergoeden wij maximaal de verzekerde som. Dit
bedrag komt boven op een eventuele schadeuitkering.
Artikel 2.2.2 Verweer
Bent u (of een medeverzekerde) aansprakelijk gesteld en moet u (of hij) daardoor kosten maken voor juridische
ondersteuning? Dan vergoeden wij de kosten voor:
a. verweer dat op ons verzoek en onder onze leiding wordt gevoerd. Hierbij gaat het zowel om verweer buiten de
rechter om, als om verweer in een procedure die de andere partij tegen u, uw medeverzekerde of ons
aanspant. Daarbij worden ook de proceskosten vergoed;
b. rechtsbijstand die op ons verzoek wordt verleend in een strafproces tegen u of een medeverzekerde.
Artikel 2.2.3 Wettelijke rente
Moet u (of een medeverzekerde) wettelijke rente betalen over een schadevergoeding die u verschuldigd bent?
Dan vergoeden wij naast het schadebedrag ook de wettelijke rente.
Artikel 2.2.4 Borgsom
Vraagt een overheidsinstantie u om een borgsom te betalen voor een schade die u (of een medeverzekerde) heeft
veroorzaakt? Dan vergoeden wij deze borgsom voor u. Dit doen we alleen als u of uw medeverzekerde:

ons machtigt om de borgsom terug te ontvangen als deze wordt vrijgegeven;

alle medewerking verleent om de borgsom terug te krijgen.
Per gebeurtenis vergoeden wij maximaal 10% van de verzekerde som voor alle verzekerden samen.
Artikel 2.2.5 Ontbreken aansprakelijkheid
Bent u (of een medeverzekerde) betrokken bij schade die een andere persoon heeft geleden? Maar bent u niet
wettelijk aansprakelijk voor deze schade? Dan wordt deze schade vergoed als er sprake is van een van de situaties
in artikel 2.2.5.1 t/m 2.2.5.5.
We beoordelen de schade in dit geval alsof u er wel voor aansprakelijk was. Per gebeurtenis vergoeden wij
maximaal € 12.500,-. Van de vergoeding trekken we alle vergoedingen af die de benadeelde van anderen heeft
gekregen.
Wij vergoeden de schade niet als:
a. de schade helemaal of gedeeltelijk is ontstaan door eigen schuld van de benadeelde;
b. degene die de schadevergoeding eist geen natuurlijk persoon (of zijn erfgenaam) is, die rechtstreeks bij de
gebeurtenis was betrokken en hierdoor schade heeft geleden.
2.2.5.1 Vriendendienst
Heeft u (of een medeverzekerde) schade veroorzaakt, terwijl u (of hij) een vriendendienst uitvoerde? Dan wordt
deze schade vergoed, ook als u hier niet voor aansprakelijk bent.
2.2.5.1 Bezoekers / visite
Heeft u (of een medeverzekerde) schade veroorzaakt aan zaken van bezoekers of visite in of bij uw woning? Dan
wordt deze schade vergoed, ook als u hier niet voor aansprakelijk bent.
2.2.5.3 Sport / spel
Heeft u (of een medeverzekerde) schade veroorzaakt bij het beoefenen van een sport en/of spel? Dan vergoeden wij
deze schade als deze:
a. is veroorzaakt tijdens het beoefenen van de sport of het spel en hier direct verband mee houdt;
b. is toegebracht aan iemand die op dat moment niet zelf meedeed aan de sport of het spel.
Wij vergoeden deze schade ook als u er niet voor aansprakelijk bent.
2.2.5.4 Logeren / oppassen
Heeft een kind dat op uw polis verzekerd is schade veroorzaakt tijdens het logeren of een ander verblijf bij familie,
vrienden of kennissen? Dan wordt deze schade vergoed als:
a. het verzekerde kind jonger is dan 14 jaar;
b. de persoon die de schade heeft geleden zelf verantwoordelijk was voor toezicht op het kind.
Wij vergoeden deze schade ook als u er niet voor aansprakelijk bent.
2.2.5.5 Verzorgen huisdier
Heeft iemand schade geleden bij het verzorgen van en/of passen op een huisdier van u of een medeverzekerde? En
is die persoon zelf niet op uw polis verzekerd? Dan vergoeden wij deze schade ook als u er niet voor aansprakelijk
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bent.

ARTIKEL 2.3 BEPERKING BIJ TERRORISME
Wordt de schade veroorzaakt door een terroristische aanslag? Dan krijgt u misschien minder of geen vergoeding. Wij
vergoeden in dat geval alleen schade voor zover de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden (NHT) die verzekert. Meer informatie hierover leest u in het clausuleblad Terrorisme en het
Protocol afwikkeling claims van de NHT. U vindt deze stukken op www.terrorismeverzekerd.nl.

Artikel 3. Uitsluitingen
In sommige gevallen biedt deze verzekering geen dekking. Dat noemen we uitsluitingen. De uitsluitingen zijn
onderverdeeld in Algemene uitsluitingen en specifieke uitsluitingen voor de Lancyr Aansprakelijkheidsverzekering
particulieren.

ARTIKEL 3.1 ALGEMENE UITSLUITINGEN
Artikel 3.1.1 Atoomkernreacties
Schade door of verband houdende met atoomkernreacties.
a. Onder atoomkernreacties te verstaan atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.
b. De uitsluiting ter zake van atoomkernreacties geldt niet voor radioactieve nucliden, die zich buiten een
kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële,
commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige doeleinden of (niet militaire)
beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige rijksoverheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van
kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen.

c.

Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen
(Staatsblad 1979225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip.
Voor zover op grond van enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, is het
onder b. vermelde niet van toepassing.

Artikel 3.1.2 Molest
Schade door of verband houdende met molest.
Onder molest te verstaan:
a. Gewapend conflict
Elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, met gebruik van
militaire machtsmiddelen bestrijden. Gewapend conflict is ook het gewapende optreden van een Vredesmacht
der Verenigde Naties.
b. Burgeroorlog
Een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat waarbij een belangrijk
deel van de inwoners van die staat is betrokken.
c. Opstand
Georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag.
d. Binnenlandse onlusten
Min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich op verschillende plaatsen voordoen binnen een
staat.
e. Oproer
Een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag.
f.
Muiterij
Een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van de gewapende macht, gericht tegen het
gezag waaronder zij gesteld zijn.
Artikel 3.1.3 Andere verzekeringen
Indien, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden op vergoeding van schade en/of
kosten, voorzieningen in natura en/of hulpverlening op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere
datum, of op grond van enige wet of andere voorziening, is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. Dan
zullen alleen die schade, kosten, voorzieningen in natura en/of hulpverlening voor vergoeding in aanmerking komen
die het bedrag te boven gaan waarop de verzekerde elders aanspraak zou kunnen maken.

ARTIKEL 3.2 SPECIFIEKE UITSLUITINGEN LANCYR AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIEREN
Artikel 3.2.1 Categorie verzekerden
In artikel 1 Begripsomschrijvingen leest u welke personen met u meeverzekerd zijn. Dit zijn de personen die vallen
in de categorie die op uw polis staat. U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt door personen die niet in
deze categorie vallen.
Zijn kinderen niet meeverzekerd en veroorzaken zij schade waarvoor u aansprakelijk bent? Dan kunt u uw
verzekering aanpassen. Wij vergoeden dan de eerder gemaakte schade met een eigen risico van € 150,-.
Hiervoor gelden de voorwaarden van artikel 7 Wijziging van het risico, onder het kopje Gevolgen van niet melden
risicowijziging.
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Artikel 3.2.2 Motorrijtuig
Heeft u (of een medeverzekerde) schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig? Dan bent u hiervoor niet
verzekerd als:
a. het gaat om een motorrijtuig zoals omschreven in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
(WAM); en
b. u of uw medeverzekerde het motorrijtuig bezit, houdt, bestuurt of gebruikt, of hierover de feitelijke macht
uitoefent.
U bent wel verzekerd voor:
c. schade die u (of een medeverzekerde) heeft veroorzaakt als passagier van een motorrijtuig;
d. schade die is veroorzaakt door huispersoneel van uzelf en/of van degene met wie u in gezinsverband
samenwoont. Het gaat hierbij alleen om schade die veroorzaakt is met of door een motorrijtuig waarvan uw
personeelslid de enige houder of bezitter is;
e. schade die is veroorzaakt met of door:
1. een elektrische maaimachine of soortgelijk gebruiksvoorwerp;
2. kinderspeelgoed;
3. een op afstand bedienbare modelauto;
4. een aanhangwagen die is voorzien van een mover, maar alleen als deze schade buiten het verkeer
is ontstaan.
Voor al deze voertuigen geldt, dat u alleen verzekerd bent als zij niet harder kunnen rijden dan 16 km
per uur;
f.
schade die is veroorzaakt met of door een elektrische fiets;
g. schade die een minderjarige medeverzekerde heeft veroorzaakt tijdens joyriding met een motorrijtuig. U bent
hiervoor alleen verzekerd als:
1. de joyriding samenging met geweld; en/of
2. er voor de joyriding een motorrijtuig werd gebruikt waarvoor geen aansprakelijkheidsverzekering was
afgesloten.
Wij vergoeden deze schade door joyriding tot een maximum van € 7.500,- per gebeurtenis.
h. schade veroorzaakt met of door een caravan, boottrailer, paardentrailer of andere aanhangwagen voor
particulier gebruik, tenzij deze verbonden is met of gekoppeld aan een motorrijtuig of na daarvan te zijn
losgemaakt of losgeraakt nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.
Artikel 3.2.3 Vaartuig
U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt met of door:
a. een vaartuig dat u (of een medeverzekerde) bezit, houdt, bestuurt of gebruikt, of waarover u (of hij) de
feitelijke macht uitoefent;
b. een ander voorwerp dat bestemd is om in of over het water te bewegen, zoals een wakeboard.
U bent wel verzekerd voor:
c. schade die u (of een medeverzekerde) heeft veroorzaakt als passagier van een vaartuig;
d. schade die is veroorzaakt met of door:
1. een roeiboot of kano; of
2. een zeilboot, surfplank of kitesurfboard met een zeiloppervlak van maximaal 16 m2.
Hebben deze vaartuigen een (buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 4 pk? Dan bent u voor
deze schade niet verzekerd, ook al werd de motor niet gebruikt op het moment van de schade;
e. schade die is veroorzaakt met of door een op afstand bedienbare modelboot. Heeft deze modelboot een
(buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 4 pk? Dan bent u voor deze schade niet verzekerd.
f.
schade die een minderjarige medeverzekerde heeft veroorzaakt tijdens joyvaren met een vaartuig. U bent
hiervoor alleen verzekerd als:
1. het joyvaren samenging met geweld; en/of
2. er voor het joyvaren een vaartuig werd gebruikt waarvoor geen aansprakelijkheidsverzekering was
afgesloten.
Wij vergoeden deze schade door joyvaren tot een maximum van € 7.500,- per gebeurtenis.
Artikel 3.2.4 Luchtvaartuig
U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt met of door een luchtvaartuig.
U bent wel verzekerd voor:
a. schade die u (of een medeverzekerde) heeft veroorzaakt als passagier van een luchtvaartuig;
b. schade die is veroorzaakt met of door een modelvliegtuig of een drone met een gewicht van maximaal 25 kg;
c. schade die is veroorzaakt met of door een kabelvlieger met een oppervlakte van maximaal 1,5 m;
d. schade die is veroorzaakt met of door een ballon die in geheel gevulde toestand een diameter heeft van
maximaal 1 m;
e. schade die is veroorzaakt met of door de middelen die u gebruikt om te deltavliegen, parasailen en/of
parachute te springen;
f.
schade die is veroorzaakt met of door een drijvende woning.
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Artikel 3.2.5 Opzicht
U bent niet verzekerd voor schade aan:
a. zaken die u, een medeverzekerde of iemand namens u of hem, gebruikt op grond van:

een huur-, huurkoop-, lease-, pacht- of pandovereenkomst;

een overeenkomst over vruchtgebruik (waaronder recht van gebruik en bewoning);
b. zaken die u, een medeverzekerde, of iemand namens u of hem, gebruikt voor:

de uitoefening van een bedrijf of beroep; en/of

het verrichten van werkzaamheden, anders dan als vriendendienst;
c. zaken waarover u of een medeverzekerde onrechtmatig beschikt;
d. motorrijtuigen, (sta)caravans, aanhangwagens, vaartuigen en luchtvaartuigen, waarover u, een
medeverzekerde of iemand namens u of hem beschikt;
e. munten, bankbiljetten of waardepapieren waarover u, een medeverzekerde of iemand namens u of hem,
beschikt. Onder waardepapieren verstaan we ook creditcards en pasjes waarmee u kunt betalen. U bent wel
verzekerd voor schade aan deze betaalmiddelen als die schade is ontstaan door brand en/of water.
Voor schade aan andere zaken waarover u of een medeverzekerde beschikt, bent u wel verzekerd. Wij vergoeden
hiervoor maximaal € 12.500,– per gebeurtenis.
Ook bent u verzekerd voor:
f.
schade aan zaken waarover een medeverzekerde die jonger is dan 14 jaar beschikt. Doet deze verzekerde dat
samen met een verzekerde die 14 jaar of ouder is? Dan bent u niet verzekerd voor deze schade;
g. schade die door een zonwering, (schotel)antenne, vlaggenstok en/of voorzetraam is ontstaan aan een gebouw
of drijvende woning die u (of een medeverzekerde) huurt en bewoont;
h. schade aan een vakantieverblijf dat u (of een medeverzekerde) ook daadwerkelijk voor een vakantie gebruikt.
Of schade aan de bijbehorende inboedel. U bent in dit geval alleen verzekerd voor schade door:
 brand;
 water en/of stoom die door een defect onvoorzien zijn weggestroomd uit een waterleiding-,
verwarmings-, airconditioning- of sprinklerinstallatie. Het gaat hier alleen om installaties die
binnenshuis aanwezig waren;
 water dat door een defect onvoorzien is weggestroomd uit aan- en afvoerleidingen en/of toestellen, die zijn
aangesloten op deze installaties;
 water dat is overgelopen uit deze installaties en/of toestellen.
Artikel 3.2.6 Jachtrisico
U bent niet verzekerd voor schade die verband houdt met het bezit en/of gebruik van een wapen tijdens de jacht.
Artikel 3.2.7 Wapens
U bent niet verzekerd voor schade die verband houdt met het verboden bezit en/of verboden gebruik van een
wapen. Het gaat hier om wapenbezit of -gebruik zoals bedoeld in de Wet Wapens en Munitie.
Artikel 3.2.8 Seksuele gedragingen
U bent niet verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door en/of voortvloeit uit seksuele of
seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook door:
a. u of een medeverzekerde;
b. een of meer personen die behoren tot een groep personen waartoe ook u of een medeverzekerde behoort. Dit
geldt ook als u of uw medeverzekerde niet zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten.
Artikel 3.2.9 Opzet
U bent niet verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met opzettelijk en tegen een
persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten door:
a. u of een medeverzekerde;
b. een of meer personen die behoren tot een groep personen waartoe ook u of een medeverzekerde persoon
behoort. Dit geldt ook als u of uw medeverzekerde niet zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten.
Aan het opzettelijke karakter van het handelen of nalaten door genoemde personen doet niet af of zij zodanig onder
invloed van alcohol of enige andere bedwelmende, opwekkende of soortgelijke stof verkeerden, dat zij niet in staat
waren hun wil te bepalen.
Artikel 3.2.10 Verjaring van vordering
Een rechtsvordering tegen ons tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang
van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden.
De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt.
Een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren begint te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop wij
hetzij de aanspraak erkennen, hetzij ondubbelzinnig hebben medegedeeld de aanspraak af te wijzen.
Bij verzekering tegen aansprakelijkheid wordt de verjaring in afwijking van de vorige alinea, eerste zin, gestuit door
iedere onderhandeling tussen ons en de tot uitkering gerechtigde of de benadeelde. In dat geval begint een nieuwe
verjaringstermijn van drie jaren te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop wij hetzij de
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aanspraak erkennen, hetzij ondubbelzinnig aan degene met wie wij onderhandelen en, als deze een ander is, aan de
tot uitkering gerechtigde hebben medegedeeld dat wij de onderhandelingen afbreken.

Artikel 4. Schade
ARTIKEL 4.1 VERPLICHTINGEN BIJ SCHADE
Artikel 4.1.1 Bereddingsplicht
U moet binnen redelijke grenzen alles doen om verdere schade te voorkomen of te verminderen, zoals dat in de
wet is omschreven.
Artikel 4.1.2 Schademeldingsplicht
Als u (of de verzekerde) weet of hoort te weten van een schadegeval, bent u (of de verzekerde) verplicht die
schade zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan ons te melden.
Artikel 4.1.3 Schade-informatieplicht
U (of de verzekerde) bent verplicht binnen een redelijke termijn alle inlichtingen en stukken aan ons te leveren die
wij nodig hebben om te beoordelen of wij een bedrag moeten uitkeren.
Artikel 4.1.4 Medewerkingsplicht
U (en de verzekerde) bent verplicht goed mee te werken en niets te doen in ons nadeel.

ARTIKEL 4.2 SANCTIES BIJ NIET NAKOMEN

VERPLICHTINGEN BIJ SCHADE

Artikel 4.2.1 Schaden van belangen
De verzekering dekt de schade niet als u (of de verzekerde) zich niet heeft gehouden aan een verplichting bij
schade en als wij daardoor (in een redelijk belang) zijn benadeeld.
Artikel 4.2.2 Opzet tot misleiding
De verzekering dekt de schade niet als u (of de verzekerde) ons bewust verkeerde informatie heeft gegeven, of dat
heeft geprobeerd. En als daarbij het doel was ten onrechte een uitkering te krijgen.

ARTIKEL 4.3 ANDERE VERZEKERING / VOORZIENING/REGELING
De verzekering of dekking dekt de schade niet als u rechten kunt ontlenen aan een andere verzekering, voorziening
of regeling (of als u deze rechten zou kunnen ontlenen als de verzekering niet zou bestaan).

ARTIKEL 4.4 UITKERINGSPLICHT
Wij doen ons best om zo snel mogelijk uit te keren. Wij zijn echter niet verplicht een bedrag uit te keren binnen
vier weken nadat wij alle gegevens hebben ontvangen die nodig zijn om het recht op uitkering vast te stellen.

ARTIKEL 4.5 BETALING AAN DERDEN
Wij mogen andere (rechts)personen rechtstreeks betalen en/of schikkingen met hen aangaan.

ARTIKEL 4.6 VERHAALSRECHT
Door schade te betalen krijgen wij uw vorderingsrechten op andere (rechts)personen. Die rechten kunnen we
uitoefenen tegenover:
a. anderen;
b. andere (rechts)personen, en wel:

verzekeringnemer;

een medeverzekerde;

de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner of levensgezel van de
verzekerde;

bloedverwanten in de rechte lijn van verzekerde;

een werknemer of werkgever van verzekerde;

iemand die bij dezelfde werkgever werkt als de verzekerde.
Wij krijgen alleen een vordering op deze andere (rechts) persoon als er geen dekking was geweest als de
verzekerde de schade zelf had veroorzaakt.
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Artikel 5. Premie
ARTIKEL 5.1 PREMIEBETALING
U bent verplicht de premie en de kosten, inclusief assurantiebelasting, te betalen.
Artikel 5.1.1 Aanvangspremie
U bent verplicht de premie (plus kosten en assurantiebelasting) voor de eerste maand of het eerste verzekeringsjaar
te betalen vanaf de eerste dag nadat wij u om betaling hebben gevraagd.
Artikel 5.1.2 Vervolgpremie
Bij een lopende verzekering moet u de premie (plus kosten en assurantiebelasting) betalen uiterlijk op de eerste dag
van de periode waarop de premie betrekking heeft.
Artikel 5.1.3 Tussentijdse wijziging
Bij wijziging van een verzekering moet u de premie (plus kosten en assurantiebelasting) betalen op de eerste dag
nadat u ons betalingsverzoek heeft ontvangen.

ARTIKEL 5.2 SANCTIES BIJ NIET NAKOMEN BETALINGSVERPLICHTINGEN
Als u de premie, kosten en assurantiebelasting niet heeft betaald op de datum waarop u moest betalen, bent u in
verzuim. De dekking vervalt dan automatisch. Een aanmaning is daarvoor niet nodig.
De Lancyr Aansprakelijkheidsverzekering particulieren geeft geen dekking bij schadegevallen die plaatsvinden:
a. nadat u de premie, de kosten en assurantiebelasting moest betalen en dat niet heeft gedaan.
Wij doen alleen een beroep op deze regeling als u ten minste 30 dagen niet heeft betaald (terwijl dat wel
moest). Bij een vervolgpremie doen wij alleen een beroep op deze regeling als wij u op de wettelijk
voorgeschreven manier hebben aangemaand.
b. als u weigert de premie, kosten en assurantiebelasting (volledig) te betalen.
U bent ook verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting te betalen als u geen dekking heeft.
De Lancyr Aansprakelijkheidsverzekering particulieren geldt weer na de dag waarop wij alle premie, kosten en
assurantiebelasting hebben ontvangen.

ARTIKEL 5.3 TERUGBETALING VAN PREMIE
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering of dekking daarvan, ontvangt u de teveel betaalde premie en
assurantiebelasting terug, onder aftrek van administratiekosten.
Dit geldt niet als de verzekering wordt beëindigd omdat u (of de verzekerde) ons bewust verkeerde informatie heeft
gegeven, of dat heeft geprobeerd. En als daarbij het doel was ten onrechte een uitkering te krijgen.

Artikel 6. Herziening van tarieven en/of voorwaarden
ARTIKEL 6.1 HERZIENING
Als wij de tarieven of voorwaarden voor uw verzekering of dekkingen veranderen, mogen wij ook uw verzekeringen
of dekkingen aan die nieuwe tarieven of voorwaarden aanpassen. We laten dit vooraf weten.

ARTIKEL 6.2 RECHT VAN OPZEGGING
Als wij een aanpassing doorvoeren in de verzekering of de dekking, kunt u binnen 30 dagen vanaf de
premievervaldag zelf aangeven op welke dag uw verzekering of de dekking stopt. De verzekering of de dekking
wordt dan ook op die dag beëindigd. U betaalt vanaf dan geen premie meer.

Artikel 7. Wijziging van het risico
ARTIKEL 7.1 WIJZIGINGEN DOORGEVEN
Als er wijzigingen zijn die van belang zijn voor deze verzekering, moet u die zo snel als mogelijk is aan ons
doorgeven. Binnen welke termijn u dat in ieder geval moet doen, hangt af van de wijziging.
Wij horen het graag binnen 30 dagen als:

er een wijziging is in uw gezinssamenstelling;

verandering in de gezinssamenstelling die in de polis vermeld, zoals de wijziging van ‘alleenstaande’ naar ‘gezin
zonder kinderen’ of andersom;

verhuizing naar een ander adres.
Let op: U heeft niet altijd 30 dagen de tijd. Als u eerder van een wijziging op de hoogte bent, moet u deze ook
eerder doorgeven. Dit geldt niet als u kunt aantonen dat u niets van die wijziging wist en ook niet kon weten.
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Artikel 7.1.1 Gevolgen van wijzigingen
Meldt u een andere wijziging aan ons? Dan beoordelen wij deze wijziging op dezelfde manier als wanneer u een
nieuwe verzekering aanvraagt. Het kan daarom zijn dat door de wijziging uw premie hoger of lager wordt. Maar het
kan ook zijn dat wij de wijziging niet accepteren. In dat geval eindigt de verzekering één maand nadat wij u dit
hebben laten weten.
Wordt uw premie door de wijziging lager? Dan betalen wij de te veel betaalde premie aan u terug. Heeft u op dat
moment een betalingsachterstand? Dan verrekenen wij het bedrag dat u terugkrijgt daarmee. Wordt uw premie door
de wijziging hoger? Dan moet u het verschil bijbetalen.

ARTIKEL 7.2 GEVOLGEN ALS U EEN WIJZIGING NIET DOORGEEFT
Meldt u een wijziging niet of niet op tijd? En zouden wij de verzekering tegen een hogere premie voortzetten als u de
wijziging wel op tijd had gemeld? Dan moet u alsnog de extra premie en assurantiebelasting betalen die u
verschuldigd bent vanaf de datum waarop de wijziging plaatsvond.
Artikel 7.2.1 Wij hadden de wijziging geaccepteerd met speciale voorwaarden
Zouden wij de verzekering tegen andere voorwaarden voortzetten als u de wijziging wel op tijd had gemeld?
Dan gaan deze voorwaarden met terugwerkende kracht in per de datum waarop u de wijziging had moeten melden.
Dit betekent dat we een schade na deze datum beoordelen op basis van die nieuwe voorwaarden.
Artikel 7.2.2 Wij hadden de wijziging niet geaccepteerd
Zouden we de verzekering niet voortzetten als u de wijziging op tijd had gemeld? Dan heeft u geen dekking meer
voor een schade die ontstaat na de datum waarop u de wijziging in ieder geval had moeten melden.

ARTIKEL 7.3 RISICOBEPERKING
a.
b.

Wij kunnen u maatregelen voorschrijven om het risico op schade te beperken.
U moet aan deze maatregelen meewerken. Weigert u dat, dan eindigt uw verzekering één maand na die
weigering.

Artikel 8. Einde van de verzekering
ARTIKEL 8.1 OPZEGGING DOOR U / VERZEKERINGNEMER
De verzekering of dekking eindigt als u deze opzegt.
Artikel 8.1.1 Verzekeringstermijn
Elke verzekering heeft een looptijd van één jaar. U kunt zelf aangeven op welke dag uw verzekering of de dekking
stopt. U mag uw verzekering op ieder moment stoppen. Per direct of per een datum in de toekomst. Op die datum
stopt dan uw verzekering. De verzekering of de dekking wordt dan ook op die dag beëindigd.
Als u te veel premie heeft betaald, krijgt u die – onder aftrek van administratiekosten - terug. Heeft u op dat
moment een betalingsachterstand? Dan verrekenen wij het bedrag dat u terugkrijgt daarmee.

ARTIKEL 8.2 OPZEGGING DOOR ONS / VERZEKERAAR
De verzekering of dekking eindigt als wij deze opzeggen in de volgende gevallen.
Artikel 8.2.1 Verzekeringstermijn
a. aan het einde van die periode;
b. op een ander moment, maar alleen als voortzetting van de overeenkomst niet meer van ons kan worden
verlangd.
c. Nadat een schade is gemeld, of nadat een schadevergoeding is betaald of is afgewezen. De opzegging moet wel
binnen één maand nadat de schade is afgewikkeld, hebben plaatsgevonden.
Wij hanteren een opzegtermijn van twee maanden. Als voortzetting niet van ons kan worden verlangd, hanteren we
geen opzegtermijn.
Artikel 8.2.2 Geen risico gelopen
a. Na afloop van een verzekeringsjaar waarin u, de verzekerde en wij geen risico hebben gelopen. Daarbij geldt als
aanvullende eis dat wij de verzekering opzeggen binnen één maand na afloop van dat verzekeringsjaar.
b. De verzekering of dekking eindigt dan direct na afloop van dat verzekeringsjaar.
Artikel 8.2.3 Niet nakomen mededelingsplicht
a. Als wij aangeven dat u zich niet aan uw mededelingsplicht heeft gehouden.
b. De verzekering of dekking eindigt dan op de dag die in het opzeggingsbericht is genoemd.

ARTIKEL 8.3 EINDE VAN RECHTSWEGE
De verzekering of dekking eindigt zonder opzegging in de volgende gevallen.
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Artikel 8.3.1 Belang
Direct als alle verzekerden geen verzekerbaar belang meer hebben bij wat is verzekerd. Hiervan kan bijvoorbeeld
sprake zijn bij verkoop of schenking van verzekerde goederen. Het overlijden van de verzekeringnemer valt hier
buiten.
Artikel 8.3.2 Verzekeringnemer
Mocht u komen te overlijden, dan eindigt de verzekering negen maanden nadat de erfgenamen hiervan op de hoogte
(kunnen) zijn. De verzekering eindigt ook negen maanden nadat wij hiervan op de hoogte zijn (als dat eerder is).

ARTIKEL 8.4 ONTBINDING
De verzekering eindigt door ontbinding als u bent tekortgeschoten in uw verplichtingen.
Geldige redenen voor ontbinding zijn:
a. Als u of de verzekerde ons opzettelijk heeft misleid of dat heeft geprobeerd.
b. Als u de premie niet (op tijd) heeft betaald.
c. Als u niet meewerkt aan de voorgeschreven maatregelen bij het beperken van de schade (zie hiervoor artikel 7
Wijziging van het risico).

ARTIKEL 8.5 CONTRACTDUUR
De verzekering is van kracht gedurende de contractperiode zoals op het polisblad is vermeld. De verzekering wordt
daarna telkens stilzwijgend verlengd voor de op het polisblad aangegeven periode.

Artikel 9. Aanvullende polisbepalingen
ARTIKEL 9.1 UW PERSOONSGEGEVENS
Artikel 9.1.1 Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?
Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens en andere
gegevens. Deze gegevens verwerken wij in onze administratie. Volgens de wet zijn wij verantwoordelijk voor de
verwerking van uw persoonsgegevens.
Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of bij een schademelding, raadplegen wij uw schade- en
verzekeringsgegevens bij de Stichting Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame
verzekeringsmaatschappijen (CIS). Naast de informatie die wij van u krijgen, vragen wij informatie op via externe
bronnen die wij betrouwbaar vinden om risico’s te beoordelen, onze dienstverlening te verbeteren en om gerichte
aanbiedingen te kunnen doen. Bijvoorbeeld het CBS, RDW, het Kadaster, marktonderzoeksbureaus en
dienstverleners op het gebied van kredietregistratie en dataverrijking. In sommige gevallen kan het zijn dat wij uw
toestemming hiervoor nodig hebben. Of wij dit op de juiste wijze doen, wordt getoetst door de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP).
Uw






persoonsgegevens verwerken wij:
om een contract met u te kunnen sluiten en onderhouden;
om uw schade af te handelen;
om fraude te bestrijden;
om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting om te weten met wie we zaken doen;
om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van ons.

Deze laatste activiteit gebeurt in principe via uw verzekeringsadviseur. Als u geen persoonlijke aanbiedingen wilt
ontvangen, kunt u dit laten weten aan uw verzekeringsadviseur.
U kunt uw persoonsgegevens die wij geregistreerd hebben, bekijken en door ons laten aanpassen. Meer informatie
over uw rechten vindt u op www.nedvol.nl bij ‘Privacy’.
Als u een schade meldt, leggen wij de gegevens van deze schade en uw persoonsgegevens altijd vast bij de Stichting
CIS. Het maakt daarbij niet uit of de schade door uw schuld is ontstaan.
Beëindigen wij uw verzekering als u hebt gefraudeerd of als u uw contractuele verplichtingen niet bent nagekomen,
bijvoorbeeld als u uw premie niet betaald hebt? Dan leggen wij dit samen met uw persoonsgegevens ook vast bij de
Stichting CIS. Als we dat doen, informeren wij u hierover.
Op deze manier willen we risico’s beheersbaar houden en fraude tegengaan. Uw klantgegevens worden bovendien
apart centraal vastgelegd zodat ze beschikbaar zijn als dat noodzakelijk is. Namelijk bij ernstige calamiteiten,
incidenten (zoals verzekeringsfraude) of opsporingsactiviteiten door politie en justitie. Zo kan bijvoorbeeld bij een
calamiteit sneller achterhaald worden waar een persoon of bedrijf verzekerd is. Meer informatie en het
privacyreglement van de Stichting CIS vindt u op www.stichtingcis.nl. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer
dan noodzakelijk is.
Artikel 9.1.2 Wij houden ons aan de Gedragscode
Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’. Hierin
staan uw en onze rechten en plichten genoemd. De volledige tekst kunt u raadplegen op de website van het Verbond
van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl.
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Als wij informatie over uw gezondheid of een strafrechtelijk verleden van u verwerken, dan houden wij ons aan de
regels die hiervoor gelden.
Artikel 9.1.3 Informatieverstrekking aan derden
Wij schakelen soms andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de uitvoering
van de verzekeringsovereenkomst met u. Bijvoorbeeld een expertise- of onderzoeksbureau als u schade hebt
geleden. Met deze partijen maken wij contractuele afspraken over de omgang met uw gegevens, zodat uw privacy
gewaarborgd blijft.

ARTIKEL 9.2 TOEPASSELIJK RECHT
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 9.3 KLACHTEN
U kunt een klacht over de verzekering indienen, meer informatie vindt u op www.nedvol.nl. Als u niet tevreden bent
over de afhandeling van de klacht, kunt u deze, als u een particuliere verzekeringnemer bent, voorleggen aan de
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag of via www.kifid.nl.

ARTIKEL 9.4 OPSCHORTENDE VOORWAARDE
De verzekeringsovereenkomst komt niet tot stand als u of een andere belanghebbende voorkomt op een nationale of
internationale sanctielijst. Wij toetsen dit vooraf. Het kan echter voorkomen dat de geautomatiseerde toetsing niet
slaagt, omdat daarvoor niet voldoende gegevens beschikbaar zijn. Daarom is een ‘opschortende voorwaarde’ van
kracht. In die gevallen voeren wij de toetsing achteraf zo snel mogelijk uit. Als u of een andere belanghebbende niet
voorkomt op een sanctielijst, dan is de overeenkomst geldig vanaf de op de polis vermelde ingangsdatum.
En als een persoon wel voorkomt op een sanctielijst? Dan informeren wij de aanvrager daarover schriftelijk. Wij doen
dit in ieder geval binnen 30 dagen nadat wij de polis hebben verzonden.
De opschortende voorwaarde luidt:
Artikel 9.4.1 Bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst
De overeenkomst komt alleen tot stand als er voldoende informatie beschikbaar is en uit toetsing niet blijkt dat het
verboden is om op grond van sanctiewet-of regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van:

Verzekeringnemer, verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts) personen die voordeel zouden
kunnen hebben bij het bestaan van de overeenkomst;

vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf van verzekeringnemer;

uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf van verzekeringnemer.
Artikel 9.4.2 Gedurende de looptijd van de verzekering
De verzekeringsovereenkomst kan niet gehandhaafd worden als u of een andere belanghebbende voorkomt op een
nationale of internationale sanctielijst. Wij toetsen regelmatig of onze relaties of andere belanghebbenden niet
voorkomen op een sanctielijst. De verzekeringsovereenkomst kan gehandhaafd worden zolang als uit toetsing niet
blijkt dat het verboden is om op grond van sanctiewet-of regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten
behoeve van:

Verzekeringnemer, verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts)personen die voordeel zouden kunnen
hebben bij het bestaan van de overeenkomst;

vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf van verzekeringnemer;

uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf van verzekeringnemer.
Als een persoon wel voorkomt op een sanctielijst, informeren wij de aanvrager daarover schriftelijk. Wij doen dit in
ieder geval binnen 10 dagen nadat wij de polis hebben verzonden.

ARTIKEL 9.5 ADRESSERING
Alle schriftelijke mededelingen van ons, gericht aan het adres dat u als laatste heeft doorgegeven, hebben tegenover
u, de verzekerden en wettelijke erfgenamen bindende kracht.
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