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4 HOOFDSTUK MODULE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN 
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Algemeen 
 
Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing indien u de module aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren bij ons heeft 
afgesloten. Zij vormen samen met de algemene voorwaarden (hoofdstuk 1) één geheel. Indien tussen beide voorwaarden verschil bestaat, 
gaan deze bijzondere voorwaarden vóór. 

 
5.1 Begripsomschrijvingen 
In de zin van deze verzekering wordt verstaan onder: 
verzekerde(n): 
a. indien u een ‘alleenstaande-dekking’ bij ons heeft afgesloten:  

1. u;  
2. uw logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet is gedekt onder een andere verzekering;  
3. uw huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met voor u uitgevoerde werkzaamheden.  

b. indien u een dekking voor meerdere personen bij ons heeft afgesloten, daarnaast:  
1. uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner;  
2. de met u in gezinsverband samenwonende personen;  
en:  
3. hun minderjarige kinderen;  
4. hun meerderjarige ongehuwde kinderen, die bij u inwonen of voor studie of stage uitwonend zijn;  
5. hun logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet is gedekt onder een andere verzekering;  
6. hun (groot-, of schoon-)ouders, ongehuwde bloed- of aanverwanten, die bij u inwonen;  
7. hun huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met voor u uitgevoerde werkzaamheden.  

Schade: schade aan personen: Schade door letsel of aantasting van de gezondheid van één of meer personen, al dan niet met overlijden als 
gevolg, met inbegrip van daaruit voortvloeiende schade.  
a. schade aan zaken: Schade door beschadiging en/of het verloren gaan van zaken van een ander dan verzekerde(n), met inbegrip van 

daaruit voortvloeiende schade. 
Woonhuis: de door u bewoonde woning, met bijgebouwen, welke uitsluitend bij u in gebruik is. 
Woning: de door u bewoonde woning, zonder bijgebouwen. 
Bijgebouwen: de bij uw woning behorende schuren en garages, welke uitsluitend bij u in gebruik zijn. 
Joyriding: elk wederrechtelijk gebruik van een motorrijtuig of vaartuig, zonder de bedoeling te hebben zich dit motorrijtuig of vaartuig toe te 
eigenen. 
Logiesverblijf: hotelkamer, appartement, stacaravan, tent of (recreatie)woning, welke gebruikt wordt voor vakantiedoeleinden. Hieronder 
wordt niet een mobiel verblijf, zoals een kampeerauto of pleziervaartuig begrepen. 
Opzicht: de situatie waarin zaken aan de zorg van een verzekerde zijn toevertrouwd of waarin zaken bij een verzekerde in gebruik of 
bewerking zijn. Er moet bovendien sprake zijn van een duurzame relatie tussen de verzekerde en de beschadigde zaak. Hierbij is niet alleen 
de tijd dat verzekerde de betreffende zaak onder zich heeft van belang, maar óók de bedoeling van verzekerde. 
Schade tijdens een logeer- of oppassituatie: de situatie dat een verzekerde bij vrienden, familie of kennissen logeert en/of oppast en hierbij 
schade toebrengt, met dien verstande dat deze schade wordt geleden door diegene(n) waarbij men logeert en/of oppast.  
schade tijdens een sport- of spelsituatie: de situatie dat een verzekerde een sport of een spel beoefent en tijdens de uitoefening hiervan 
schade toebrengt, met dien verstande dat deze schade wordt geleden door iemand anders dan een (mede) sporter/speler. 
schade tijdens een vriendendienst: de situatie dat een verzekerde belangeloos werkzaamheden verricht bij wijze van ‘vriendendienst’ en 
tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden schade toebrengt, met dien verstande dat deze schade wordt geleden door diegene ten 
behoeve van wie de betreffende ‘vriendendienst’ wordt verricht.  
 
5.2 Dekkingsgebied 
Deze verzekering biedt een wereldwijde dekking. 
 
5.3 Wat is verzekerd 
Deze verzekering biedt wereldwijde dekking voor elke schade welke verzekerde aan een ander heeft toegebracht, mits: 
a. de schade werd toegebracht en/of is ontstaan tijdens de duur van deze verzekering;  
b. verzekerde bij het veroorzaken van de schade handelde als particulier en dus niet in de uitoefening van zijn/haar beroep, bedrijf, of een 

daarmee vergelijkbare activiteit. Deze beperking geldt niet voor :  

 huispersoneel als bedoeld in artikel 5.1.;  

 kinderen voor zover zij tijdens vakantie, vrije tijd of bij een opleiding horende stageperiode al dan niet tegen betaling werkzaamheden 
verrichten en verzekerden die onbetaald vrijwilligerswerk verrichten. De aansprakelijkheid van deze kinderen is in dit geval slechts 
verzekerd voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering.  

c. verzekerde voor zijn/haar gedraging wettelijk aansprakelijk te houden is. 
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5.4 Wat is nog meer verzekerd 
Deze verzekering biedt óók dekking voor:  
a. schade aan verzekerden ten opzichte van elkaar; Met uitzondering van de schade dat huispersoneel bij een bedrijfsongeval overkomen 

is, wordt hieronder alléén verstaan schade aan personen. Daarnaast moet de eisende partij de direct benadeelde zélf (of in het geval van 
overlijden: zijn/haar nabestaanden) zijn;  

b. uw aansprakelijkheid als bezitter van een onroerende zaak, indien dit betreft:  
1. het nog niet door u bewoonde woonhuis, voor maximaal 12 maanden na het in bezit verkrijgen hiervan;  
2. het door u bewoonde woonhuis;  
3. het niet meer door u bewoonde woonhuis, voor maximaal 12 maanden na het verlaten hiervan;  
4. een niet door u bewoond woonhuis elders in Nederland, mits permanent bewoond en aan niet meer dan twee huurders verhuurd;  
5. een niet door u permanent bewoond woonhuis elders in Europa, mits niet uitsluitend bedoeld voor verhuur.  

c. schade tijdens een logeer- of oppassituatie en sport- of spelsituatie. Ook in het geval verzekerde niet aansprakelijk is voor de 
toegebrachte schade, kan tóch een beroep op de dekking van deze verzekering worden gedaan indien de schade niet te wijten is aan 
eigen schuld van de benadeelde;  

d. vriendendienst; Er geldt een maximale uitkering van € 12.500,- per gebeurtenis. Ook in het geval verzekerde niet aansprakelijk is voor de 
toegebrachte schade, kan tóch een beroep op de dekking van deze verzekering worden gedaan indien de schade niet te wijten is aan 
eigen schuld van de benadeelde.  

 
5.5 Verzekerd bedrag 
Het verzekerd bedrag, de maximale uitkering per gebeurtenis, staat op het polisblad vermeld en geldt voor alle verzekerden tezamen.  
 
5.6 Welke kosten zijn verzekerd 
Bovenop het verzekerde bedrag wordt bij een gedekte schade nog vergoed: 
a. De kosten van verweer; Dit zijn kosten van rechtsbijstand en gevoerde procedures met betrekking tot het door ons gedekte gedeelte van 

de schade. Overigens geldt dit uitsluitend indien de betreffende kosten met goedvinden of op verlangen van ons zijn gemaakt;  
b. Wettelijke rente. Wettelijke rente over het door ons gedekte gedeelte van de hoofdsom. 
 
5.7 Wat is niet verzekerd 
Deze verzekering biedt geen dekking voor schade: 
a. als gevolg van opzet:  

1. hieronder wordt verstaan de schade welke een gevolg is van het opzettelijk wederrechtelijk handelen en/of nalaten. Deze uitsluiting 
geldt óók in het geval verzekerde tot een groep behoort en een ander als zodanig heeft gehandeld;  

2. aan het opzettelijk karakter van het wederrechtelijk handelen doet niet af dat verzekerde, of een ander van de groep tot welke 
verzekerde behoort, onder invloed van alcohol verkeert en om die reden niet in staat is zijn of haar wil te bepalen.  

b. als gevolg van seksuele gedragingen; Hieronder wordt verstaan de schade welke een gevolg is van seksuele of seksueel getinte 
gedragingen van welke aard ook. Deze uitsluiting geldt óók in het geval verzekerde tot een groep behoort en een ander van de groep als 
zodanig heeft gehandeld;  

c. door een verzekerde met een woonplaats buiten Nederland; Hieronder wordt verstaan de situatie dat  de woonplaats van verzekerde 
niet langer in Nederland  is. De dekking eindigt in dit geval dertig dagen na zijn/haar vertrek uit Nederland;  

d. tijdens opzicht; Niet verzekerd is de schade:  
1. aan zaken van een ander; Hieronder wordt verstaan de zaken van een ander die (een ander namens) verzekerde onder zich heeft uit 

hoofde van een huur, huurkoop-, lease-, erfpacht- of pachtovereenkomst, vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en 
bewoning), de uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven)beroep of het verrichten van handenarbeid.  

2. aan zaken die (een ander namens) verzekerde onrechtmatig onder zich heeft.  
3. aan motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens, motor- of zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken), en luchtvaartuigen die (een ander 

namens) verzekerde onder zich heeft.  
4. bestaande uit en/of als gevolg van verlies, diefstal of vermissing van geld- en/of waardepapieren, bank-, giro-, of andere betaal- en/of 

creditcards die (een ander namens) verzekerde onder zich heeft. Deze uitsluiting geldt niet voor schade:  
a. aan het door verzekerde voor vakantiedoeleinden gehuurde logiesverblijf en bijbehorende inboedel, veroorzaakt door brand of 

water dat als gevolg van een plotselinge, onzekere gebeurtenis is gestroomd uit in de woning aanwezige leidingen, installaties 
en/of andere toestellen;  

b. aan het voor eigen bewoning gehuurde woonhuis voor zover deze schade is veroorzaakt door een door verzekerde aan de 
buitenzijde van dit woonhuis gemonteerde zaak, zoals een (schotel-)antenne, zonwering, voorzetraam en/of vlaggenstok;  

c. In alle andere situaties van schade aan zaken van een ander die (een ander namens) verzekerde onder zich heeft geldt een 
maximale uitkering van € 12.500,- per gebeurtenis.  

e. veroorzaakt met of door een motorrijtuig; Hieronder wordt verstaan elk motorrijtuig dat verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, 
bestuurt en/of anderszins gebruikt. Deze uitsluiting geldt niet voor:  
1. schade veroorzaakt als passagier van een motorrijtuig;  
2. schade veroorzaakt door huispersoneel met een motorrijtuig waarvan laatstgenoemde bezitter en/of houder is;  
3. schade veroorzaakt met of door een motorisch voortbewogen maaimachine, kinderspeelgoed en een op afstand bediende modelauto, 

mits het voertuig een snelheid van maximaal 10 km/u kan halen;  
4. schade veroorzaakt tijdens joyriding, met of door een motorvoertuig, mits verzekerde de 18-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt;  
5. schade veroorzaakt tijdens joyriding, aan het motorvoertuig, mits verzekerde de 18-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt;  
6. schade veroorzaakt door een fiets met elektrische trapondersteuning. Er geldt een maximale uitkering van € 12.500,- per gebeurtenis.  

f. veroorzaakt met of door een vaartuig; Deze uitsluiting geldt niet voor:  
1. schade veroorzaakt met of door een roeiboot, kano, zeilplank of zeilboot met een zeiloppervlakte van ten hoogste 16 m2, mits het 

vaartuig niet is uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen van maximaal 3kW (ongeveer 4 pk);  
2. schade veroorzaakt met of door een op afstand bediende modelboot, mits deze is uitgerust met een (buitenboord)motor met een 

vermogen van maximaal 3kW (ongeveer 4 pk);  
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3. schade veroorzaakt als passagier van een vaartuig, mits verzekerde in geen enkele mate handelingen heeft verricht welke verband 
houden met het varen; 

4. schade veroorzaakt met of door de door verzekerde bewoonde woonboot, afgemeerd op de vaste ligplaats;  
5. schade veroorzaakt tijdens joyriding, met of door een vaartuig, mits verzekerde de 18-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt;  
6. schade veroorzaakt tijdens joyriding, aan het vaartuig, mits verzekerde de 18-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt. Er geldt een 

maximale uitkering van € 12.500,- per gebeurtenis.   
g. veroorzaakt met of door een luchtvaartuig, modelvliegtuig, drone, zeilvliegtuig, doelvliegtuig, kabelvlieger, luchtschip, 

modelraket of ballon met een diameter van meer dan 1 meter in geheel gevulde toestand; Deze uitsluiting geldt niet voor:  
1. schade veroorzaakt met of door een modelvliegtuig of drone, mits het gewicht hiervan ten hoogste 20 kilo bedraagt en hobbymatig 

wordt gebruikt;  
2. schade veroorzaakt als passagier van een luchtvaartuig;  
3. schade veroorzaakt met of door deltavliegen, parasailing en/of parachutespringen. 

h. die verband houdt met de uitoefening van een (neven)beroep, (neven)bedrijf en/of het verrichten van betaalde handenarbeid. 
Deze uitsluiting geldt niet voor: 
1. huispersoneel;  
2. kinderen voor zover zij tijdens vakantie, vrije tijd of bij een opleiding horende stageperiode al dan niet tegen betaling werkzaamheden 

verrichten;  
3. verzekerde die onbetaald vrijwilligerswerk verrichten. Hieronder wordt mede verstaan die vrijwilligers die slechts een 

onkostenvergoeding ontvangen. Aanspraken van werkgevers of diens rechtsverkrijgenden of nagelaten betrekkingen zijn in geen 
geval gedekt.  

i. die verband houdt met het bezit en/of gebruik van wapens als genoemd in de Wet Wapens en Munitie. Deze uitsluiting geldt niet 
indien verzekerde hiervoor een vereiste vergunning heeft. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of 
het gebruik van vuurwapens tijdens de jacht is uitsluitend gedekt indien dit uit het polisblad blijkt.  

 
5.8 Schaderegeling 
a. Na ontvangst van alle relevante informatie, wordt uw schademelding als volgt behandeld:  

1. In de eerste plaats wordt beoordeeld of verzekerde wettelijk aansprakelijk is. Hiervan is sprake indien verzekerde toerekenbaar 
onrechtmatig heeft gehandeld (of nagelaten) en een ander als gevolg hiervan schade heeft geleden. Soms voelt verzekerde zich 
moreel verantwoordelijk om een schade te vergoeden, maar is verzekerde niet wettelijk aansprakelijk; in dit geval bestaat aldus géén 
recht op uitkering.  

2. Naast vaststelling van de wettelijke aansprakelijkheid, wordt beoordeeld of er op grond van de Bijzondere Voorwaarden van deze 
module wellicht recht op uitkering bestaat.  

3. Vervolgens wordt beoordeeld of de benadeelde partij eigen schuld verweten kan worden; hiermee wordt bij de uitkering rekening 
gehouden.  

4. Tot slot wordt beoordeeld of, wanneer deze verzekering niet bestond, aanspraak zou kunnen worden gemaakt op vergoeding van 
schade op grond van een enige andere verzekering of voorziening, al dan niet van oudere datum. Immers is deze verzekering in dat 
geval pas in de laatste plaats geldig en zal alleen díe schade voor uitkering in aanmerking komen die het bedrag te boven gaat 
waarop u elders aanspraak zou kunnen maken.  

b. Indien wij een uitkeringsverplichting hebben, behouden wij ons het recht voor om benadeelde(n) rechtstreeks schadeloos te stellen en/of 
met deze een schikking te treffen. Voor zover de omvang van de schade en de hoogte van de kosten niet in onderling overleg worden 
vastgesteld, zullen deze door een door ons aan te wijzen deskundige worden vastgesteld. Dit gebeurt mede op basis van alle verstrekte 
gegevens en inlichtingen. Overigens zijn wij niet gebonden aan enige toezegging van een verzekerde omtrent de erkenning van 
aansprakelijkheid en/of een schadevergoedingsverplichting;  

c. Indien het (periodiek) uit te keren bedrag het verzekerd bedrag te boven gaat, dan herleiden wij de hoogte of de duur van de uitkeringen 
naar evenredigheid;  

d. Indien u door benadeelde(n) in rechte wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan bent u verplicht de feitelijke leiding van het 
proces aan ons over te laten en alle benodigde volmachten te verlenen aan de door ons aan te wijzen raadsman. Alle door u te 
ontvangen stukken, zoals aansprakelijkstellingen, dagvaardingen en/of andere processtukken, moet u ter informatie direct aan ons 
doorzenden.  

 
  


