
Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de 
algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden 
die cursief zijn gedrukt, zijn omschreven in de begrippen-
lijst.

 Inhoudsopgave
Art. 1  Begrippenlijst
Art. 2  Geldigheidsgebied
Art. 3  Dekking conform Flora- en Faunawet
Art. 4   Wat is verzekerd
Art. 5   Wat is niet verzekerd
Art. 6   Regelingen en vergoedingen bij schade
Art. 7   Extra vergoedingen
Art. 8   Kwijting
Art. 9  Verhaalsrecht
Art. 10  Samenloop

Art. 1  Begrippenlijst
Aansprakelijkheid
De uit de wet of uit een overeenkomst voortvloeiende ver-
plichting tot het vergoeden van schade.
Gebeurtenis
Een voor de verzekerde bij het sluiten van de verzekering 
onvoorzien voorval of reeks voorvallen die met elkaar ver-
band houden en dezelfde schadeverwekkende oorzaak 
hebben. Het voorval of de voorvallen moet of moeten tij-
dens de geldigheidsduur van de verzekering plaatsvinden.
Schade
Schade aan personen en/of schade aan zaken.
-   onder schade aan personen wordt verstaan: schade 

door letsel of aantasting van de gezondheid van per-
sonen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met 
inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

-  onder schade aan zaken wordt verstaan: schade door 
beschadiging, vermissing, verlies, vernietiging en 
verontreiniging. Dit geldt uitsluitend voor zaken van 
anderen dan verzekerden, met inbegrip van daaruit 
voortvloeiende schade, waarbij een direct verband 
bestaat tussen die werkzaamheden en het toebrengen 
van de schade geleden door degene ten behoeve van 
wie werkzaamheden werden verricht.

U 
De verzekeringnemer, de persoon die de verzekering met 
ons heeft gesloten.
Verzekerden
-  uzelf;
-   ieder die in uw gezelschap met een geweer jaagt, voor 

zover deze niet uit eigen hoofde een jachtakte behoeft.
Wij
Achmea Schadeverzekeringen N.V, de verzekeringsmaat-
schappij waarmee u de verzekeringsovereenkomst heeft 
gesloten, onder haar handelsnaam ‘Avéro Achmea’.

Art. 2  Geldigheidsgebied
De verzekering is geldig binnen Nederland, België en 
Duitsland.

Art. 3  Dekking conform de Flora- en Faunawet
Met voorbijgaan aan hetgeen in deze voorwaarden mocht 
zijn bepaald, wordt de verzekering geacht te voldoen 
aan de eisen zoals gesteld in de Flora- en Faunawet, het 
Jachtbesluit en de Regeling vaststelling model bewijs van 
verzekering.

Art. 4  Wat is verzekerd
De verzekering dekt de aansprakelijkheid:

 1.  voor schade, die tijdens de contractduur is veroorzaakt, 
in uw hoedanigheid van:
a.  amateurjager, waaronder wordt verstaan de aansprake-

lijkheid voor schade veroorzaakt door of met geweren 
tijdens de jacht;

b.   eigenaar, gebruiker of houder van alle volgens de wet 
geoorloofde jachtmiddelen;

c.  eigenaar, gebruiker of toezichthouder van één of meer 
honden, voor zover de aansprakelijkheid voor schade 
tijdens de jacht is ontstaan, dan wel tijdens de voor-
bereidingen voor de jacht of bij het oefenen met of 
africhten van jachthonden, respectievelijk het deelne-
men aan wedstrijden hiertoe;

d.   werkgever of opdrachtgever – of als deelgenoot in een 
combinatie of club van werkgevers of opdrachtgevers 
– van jachtopzichters, drijvers en/of ander jachtperso-
neel;

e.   deelnemer aan wedstrijden of oefeningen met geweren 
op schietbanen, voor zover dit in verband staat met de 
hoedanigheid van u als jager, dit in de ruimste zin van 
het woord.

 2.  van u, houder van de jachtakte, en van iedereen die con-
form de Flora- en Faunawet in uw gezelschap met een 
geweer jaagt, voor zover diegene niet uit eigen hoofde 
een jachtakte – anders dan die bedoeld in artikel 45 van 
de Flora- en Faunawet - behoeft.

 3. voor vorderingen tegen u ingesteld door in uw dienst 
staande of uw opdrachten uitvoerende jachtopzichters, 
drijvers en/of ander jachtpersoneel, ook al betreft het 
aansprakelijkheid die niet is geregeld in artikel 7:658 BW.

 4.  van verzekerden jegens elkaar.

Art. 5  Wat is niet verzekerd
In aanvulling op de uitsluitingen genoemd in de algemene 
voorwaarden is eveneens van de verzekering uitgesloten:

 1. Opzicht
schade aan zaken, die een verzekerde of een ander voor 
hem ter vervoer, in huur, gebruik, bewerking, behandeling, 
voor herstel of om andere redenen onder zich heeft;

 2.  Overeenkomst
schade die het gevolg is van het niet of niet tijdig nakomen 
van verplichtingen uit de overeenkomst; 

 3.  Artikel 37 lid 1 Flora- en Faunawet
schade die voor de jachthouder kan voortvloeien uit het 
niet nakomen van zijn verplichting als bedoeld in artikel 37 
lid 1 van de Flora- en Faunawet (voorkoming van schade 
door in zijn jachtveld aanwezig wild);

 4. Verboden vormen van jacht
schade ontstaan tijdens de uitoefening van verboden vor-
men van jacht, zoals omschreven in de Flora- en Faunawet 
en daarop berustende algemene maatregelen van bestuur;

 5. Motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen
schade die het gevolg is van het houden, gebruiken of 
besturen van motorrijtuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen.

Art. 6  Regeling en vergoedingen bij 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. Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van per-
sonenschade wikkelen wij af met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 7:954 van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 7  Extra vergoedingen
Wij vergoeden per gebeurtenis boven het verzekerd 
bedrag:

 1.  de kosten van de door ons verleende rechtsbijstand in 
een tegen de verzekerde aanhangig gemaakt strafproces. 
Boetes, afkoopsommen en met een strafproces samen-
hangende gerechtskosten worden niet vergoed;

 2.  de kosten van verweer in een door de benadeelde tegen 
de verzekerde, dan wel tegen ons aanhangig gemaakt 
burgerlijk proces, voor zover de leiding bij ons berust, 
alsmede de proceskosten waartoe de verzekerde of wij 
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veroordeeld word(t)(en);
 3.  de verschuldigde wettelijke rente over het door de verze-

kering gedekte gedeelte van de hoofdsom.

Art. 8  kwijting
De uitbetaling van schadebedragen geschiedt aan de 
verzekerde zelf of aan de benadeelde. Door betaling zijn 
wij voor het beloop daarvan volledig gekweten jegens de 
betrokken verzekerde(n).

Art. 9  verhaalsrecht
In alle gevallen waarin wij op grond van wettelijke bepa-
lingen een schadevergoeding verschuldigd zijn, hoewel 
de verzekerde geen rechten aan deze verzekering kan 
ontlenen, zijn wij gerechtigd de door ons verschuldigde 
schadevergoeding alsmede de kosten te verhalen op de 
aansprakelijke verzekerde(n). Wij maken geen gebruik van 
ons verhaalsrecht tegenover de verzekerde die aantoont, 
dat de omstandigheden op grond waarvan hij geen rech-
ten aan deze verzekering kan ontlenen, zich buiten zijn 
weten en/of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem 
ter zake van deze omstandigheden redelijkerwijs geen 
verwijt treft.

Art. 10  samenloop
Als een verzekerde op grond van een andere verzekering 
of voorziening of een wettelijke bepaling aanspraak kan 
maken op een schadevergoeding, wordt deze verzekering 
geacht niet te bestaan. In dat geval vergoeden wij slechts 
de schade voor zover die hoger is dan het bedrag waarop 
elders aanspraak kan worden gemaakt. 


