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Voorwoord

Je bent nu verzekerd bij Besured. Samen gaan we voor elke dag een b’tje beter! Dat betekent ook 
goed van elkaar weten wat we samen hebben afgesproken. Hieronder vind je de verzekerings-
voorwaarden van jouw Aansprakelijkheidsverzekering. Zo weet je wat jij van deze verzekering mag 
verwachten. En wat wij van jou verwachten. 

Voor de aansprakelijkheidsverzekering bij Besured gelden eerst de afspraken die op het polisblad 
staan. Bijvoorbeeld hoe lang de verzekering loopt en welke voorwaarden voor jou gelden. 
Naast het polisblad gelden ook de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden. Daarin vind je 
bijvoorbeeld terug in welke situaties je aansprakelijkheid verzekerd is. Tot slot zijn er de Algemene 
Verzekeringsvoorwaarden van Besured, waarin (zoals het woord al zegt) meer algemene afspraken 
zijn opgeschreven. Bijvoorbeeld over de tijd die jij hebt om een schade bij ons te melden of hoe wij 
omgaan met jouw gegevens.   

Op het polisblad staan jouw gegevens op basis waarvan we de verzekering hebben afgesloten. 
Wijzigt er iets? Pas dan jouw gegevens zo snel mogelijk aan in Mijn Besured. 
 
Heb je per ongeluk schade veroorzaakt bij een ander of word je aansprakelijk gesteld? Dan gaan 
wij je helpen! Geef ons een belletje. We luisteren naar je verhaal en zoeken samen naar een 
oplossing. Bel ons op 078 611 81 81.

B’tje hulp nodig? 
Bekijk de vragen op onze website besured.nl/vragen. We doen er alles aan om hier zo veel mogelijk 
vragen te beantwoorden. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op: 

 

Samen doen we het elke dag een b’tje beter!

Chat met ons
besured.nl/chat

Stuur een e-mail 
besured.nl/mail-besured

Bel met ons
078 611 81 11

https://mijn.besured.nl/inloggen
http://besured.nl/vragen
http://besured.nl/chat
http://besured.nl/mail-besured
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Algemeen

Artikel 1. Wat houdt een aansprakelijkheidsverzekering in?

Deze verzekering is voor schade die een verzekerde veroorzaakt.
• Aan andere personen.
• Aan zaken van andere personen.

Let op: alleen als de verzekerde volgens de wet aansprakelijk is. Wij onderzoeken dit eerst.

Artikel 2. Wie zijn de verzekerden?

Op het polisblad staat de samenstelling van jouw huishouden vermeld, waarvoor je de 
aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten. De samenstelling van het huishouden noemen 
we op het polisblad ‘hoedanigheid. Hieronder leggen we je uit wie er per samenstelling van het 
huishouden verzekerd zijn.

a. Wie zijn de verzekerden bij ‘Alleenstaande’?
• Verzekeringnemer = jij/je. Dit is de persoon die deze verzekering heeft afgesloten en staat 

ingeschreven op een adres in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP).
• Minderjarige logés. Als zij geen andere aansprakelijkheidsverzekering hebben.
• Huispersoneel. Dit zijn personen die bij jou in dienst zijn en onder jouw gezag werkzaamheden 

verrichten in of om het huis waar jij woonachtig bent en staat ingeschreven. Het gaat dus  
niet om personen die werken voor een bedrijf, dat werkzaamheden voor jou verricht.  
De werkzaamheden worden wel of niet tegen betaling verricht. Bijvoorbeeld: werkster, tuinman, 
mantelzorger, oppas. 
Let op: je huispersoneel is alleen meeverzekerd tijdens werkzaamheden voor een verzekerde in 
en rondom het huishouden.

b. Wie zijn de verzekerden bij ‘Twee volwassenen’?
• Verzekeringnemer = jij/je. Dit is de persoon die deze verzekering heeft afgesloten en staat 

ingeschreven op een adres in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP).
• En de persoon met wie je in gezinsverband samenwoont. 

- Je partner, die staat ingeschreven op hetzelfde adres in Nederland, of 
- Een (schoon)ouder of grootouder, die staat ingeschreven op hetzelfde adres in Nederland, of 
- Een broer of zus die ongehuwd is en geen geregistreerd partnerschap heeft en die staat  
 ingeschreven op hetzelfde adres in Nederland.

• Of jouw partner met wie je niet samenwoont, omdat je partner in een tehuis zit. Bijvoorbeeld 
een verzorgings- of verpleeghuis.

• Minderjarige logés. Als zij geen andere aansprakelijkheidsverzekering hebben.
• Huispersoneel. Dit zijn personen die bij jou in dienst zijn en onder jouw gezag werkzaamheden 

verrichten in of om het huis waar jij woonachtig bent en staat ingeschreven. Het gaat dus  
niet om personen die werken voor een bedrijf, dat werkzaamheden voor jou verricht.  
De werkzaamheden worden wel of niet tegen betaling verricht. Bijvoorbeeld: werkster, tuinman, 
mantelzorger, oppas. 
Let op: je huispersoneel is alleen meeverzekerd tijdens werkzaamheden voor een verzekerde in 
en rondom het huishouden.
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c. Wie zijn de verzekerden bij ‘Gezin’?
• Verzekeringnemer = je/jij. Dit is de persoon die deze verzekering heeft afgesloten en staat 

ingeschreven op een adres in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP).
• De personen met wie je samenwoont. 

• De personen waarmee je een gezin vormt en staan ingeschreven op hetzelfde adres in  
 Nederland. 
 -   Je partner. 
 -   Je kind, voor zover deze ongehuwd is en ook geen geregistreerd partner heeft.  
 -   En de leeftijd van 24 jaar nog niet heeft bereikt. 
 -   Met kind bedoelen wij ook een adoptiekind, pleegkind of stiefkind. 
• Een (schoon)ouder of grootouder, die staat ingeschreven op hetzelfde adres in Nederland. 
• Een broer of zus die ongehuwd is en geen geregistreerd partnerschap heeft en die staat  
 ingeschreven op hetzelfde adres in Nederland. 
• Ook de au pair die bij jou inwoont.

• De personen met wie je niet samenwoont. 
• Je kind, jonger dan 24 jaar, dat bij een ex-partner woont en met regelmaat bij jou is. 
 -   Bijvoorbeeld in het kader van een omgangsregeling of co-ouderschap. 
 -   Met kind bedoelen wij ook een adoptiekind, pleegkind of stiefkind. Voor zover je kind 
 -   ongehuwd is en ook geen geregistreerd partner heeft. 
 Let op: je kind is niet meeverzekerd gedurende de tijd dat je kind bij je ex-partner, die in het  
 buitenland woont, verblijft. 
• Je kind en/of partner die in een tehuis zit. Bijvoorbeeld een verzorgings- of verpleeghuis. 
 -   Met kind bedoelen wij ook een adoptiekind, pleegkind of stiefkind. Voor zover deze   
 -   ongehuwd is en ook geen geregistreerd partner heeft. 
• Je kind dat ergens anders woont door voltijdstudie. 
 -   Voor zover dit kind de leeftijd van 24 jaar nog niet heeft bereikt. 
 -   Met kind bedoelen wij ook een adoptiekind, pleegkind of stiefkind. Voor zover je kind 
 -   ongehuwd is en ook geen geregistreerd partner heeft. 
Let op: je kind is niet meeverzekerd als het kind langer dan één jaar aaneengesloten in het 
buitenland blijft of zich uitschrijft in Nederland.

• Minderjarige logés. Als zij geen andere aansprakelijkheidsverzekering hebben.
• Huispersoneel. Dit zijn personen die bij jou in dienst zijn en onder jouw gezag werkzaamheden 

verrichten in of om het huis waar jij woonachtig bent en staat ingeschreven. Het gaat dus 
niet om personen die werken voor een bedrijf, dat werkzaamheden voor jou verricht. De 
werkzaamheden worden wel of niet tegen betaling verricht. Bijvoorbeeld: werkster, tuinman, 
mantelzorger, oppas. 
Let op: je huispersoneel is alleen meeverzekerd tijdens werkzaamheden voor een verzekerde in 
en rondom het huishouden.

Artikel 3. Waar geldt de verzekering?

In de hele wereld. Je moet wel ingeschreven zijn in een woonplaats in Nederland en daar 
woonachtig zijn. 
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Artikel 4. Welke wijziging meld je direct?

Wijzigt er iets? Geef de volgende wijzigingen zo spoedig mogelijk aan ons door:
• De samenstelling van je gezin wijzigt. 

En hierdoor wijzigt ook de hoedanigheid zoals beschreven in artikel 2 van deze voorwaarden.
• Een verhuizing in Nederland. 

Verhuis je naar een buitenlands adres, dan stopt de verzekering. Dit geldt ook als je langer dan 
6 maanden aaneengesloten in het buitenland blijft. 
Let op: heeft de verzekerde nog particuliere gebouwen in Nederland, dan loopt de verzekering 
door voor schade die het gebouw veroorzaakt.

• Het overlijden van verzekeringnemer of partner. De erven melden het overlijden binnen veertien 
dagen na het overlijden.

Artikel 5. Wat als je deze wijzigingen (zie artikel 4) niet direct   
        meldt?
Het niet tijdig doorgeven van wijzigingen kan gevolgen hebben.

a. Wij betalen de schade.
• Als wij door de wijziging de verzekering aangepast hadden zonder premieverhoging. 

En na deze aanpassing was de schade wel verzekerd.

b. Wij betalen maar een deel van een schade.
• Als wij door de wijziging de verzekering aangepast hadden. 

En na deze aanpassing was de schade wel verzekerd.
• Als wij door de wijziging de premie verhoogd hadden. 

Wij betalen dan volgens de verhouding in de premie: wat betaal je nu en wat had je moeten 
betalen.

c. Wij betalen geen schade.
• Als wij door de wijziging de verzekering aangepast hadden. 

En na deze aanpassing was de schade niet verzekerd.
• Als wij door de verandering de verzekering gestopt hadden.
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Verzekerd

Artikel 6. Wanneer is aansprakelijkheid verzekerd?

• Je bent verzekerd voor de schade die is veroorzaakt door een verzekerde.
Alleen als particulier. 

Let op: je bent dus niet verzekerd voor schade die ontstaat tijdens werkzaamheden waarvoor de
verzekerde betaald wordt of die verband houden met het bedrijf van verzekerde. 

• En de verzekerde is aansprakelijk voor de schade.
Volgens de wetten en regels van het land waar de schade is ontstaan. 

• En de schade ontstaat door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis.
• Die plaatsvindt tijdens de looptijd van de verzekering.
• En waarvan de verzekerde ten tijde van het afsluiten van de verzekering niet wist of kon weten 

dat de schade zich zou voordoen.

Artikel 7. Welk schadebedrag is verzekerd?

Wij betalen per gebeurtenis maximaal het verzekerd bedrag dat staat op het polisblad.
• Zijn er meer gebeurtenissen en houden die verband met elkaar? Dan geldt dat als één 

gebeurtenis. 
De datum van de eerste gebeurtenis is de schadedatum.

• In bepaalde situaties gelden afwijkende maximale bedragen. De afwijkende maximale 
bedragen vind je terug in deze Specifieke Verzekeringsvoorwaarden.

• Voor schade aan zaken betalen wij de dagwaarde. 
Met dagwaarde bedoelen we de waarde vlak voor de schadegebeurtenis, verminderd met  
een bedrag voor waardevermindering door ouderdom, slijtage en de staat van onderhoud.

Artikel 8. Voor welke schade ben je verzekerd?

a. Schade aan zaken van een ander.
Schade aan bijvoorbeeld huizen, losse spullen en dieren van een ander.

Let op: je bent niet verzekerd voor schade aan jouw eigen zaken, aan zaken van een andere 
verzekerde of aan zaken van een persoon waarmee je samenwoont.

b. Schade aan andere personen.
• Schade door verwonding (lichamelijk of geestelijk).
• Schade door overlijden.
• Schade door verwonding of overlijden aan een andere verzekerde tot maximaal € 50.000  

per gebeurtenis.

Alleen als de andere verzekerde of nabestaanden betaling van de schade eisen en zij de schade 
niet op een andere manier vergoed kunnen krijgen.
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Let op: dit maximale bedrag geldt niet bij schade aan huispersoneel, als de schade is ontstaan 
terwijl het huispersoneel werkzaamheden voor je uitvoert.

c. Schade door jouw huisdieren.
Met huisdieren bedoelen wij de dieren die je bezit voor de gezelligheid of als hobby.
• Schade aan personen.
• Schade aan zaken van een ander.

d. Schade door een gebouw of bouwwerk in Nederland.
Met Nederland bedoelen we het land Nederland zonder Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Bijvoorbeeld door een woning, schuur, schutting, vakantiehuis, stacaravan of huisje op een 
volkstuinencomplex.
• Alleen als het gebouw of bouwwerk bestemd is voor particuliere doeleinden.
• En als een verzekerde het gebouw of bouwwerk als particulier bezit.
• Als het gebouw of bouwwerk schade veroorzaakt terwijl verzekerde wel eigenaar is, maar er 

niet meer woont of nog niet woont. Bijvoorbeeld: voor en na een verhuizing of tijdens de bouw 
of verbouwing.

Let op: schade is niet verzekerd als verzekerde het gebouw of bouwwerk huurt of verhuurt.

e. Schade door een gebouw of bouwwerk buiten Nederland in Europa.
Bijvoorbeeld door een vakantiehuis, stacaravan, huisje op een volkstuinencomplex of tweede 
woning.
• Als een verzekerde het gebouw of bouwwerk als particulier bezit.
• Het gebouw of bouwwerk dient uitsluitend voor eigen gebruik.

Let op: schade is niet verzekerd als verzekerde het gebouw of bouwwerk huurt of verhuurt.

f. Schade aan (de inboedel van) de vakantiewoning buiten Nederland, die de verzekerde huurt.
Alleen bij schade door brand.
• Tot maximaal € 10.000 per gebeurtenis.
• Er geldt een eigen risico van € 100 per gebeurtenis.

g. Schade met of door een specifiek motorrijtuig of (lucht)vaartuig.
Alleen schade:
• met of door een drone of modelvliegtuig. 

- Uitsluitend dekking bij vluchten met een laag risico in de open categorie A1 en A2,  
 zoals gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid. 
- De Europese regels voor het vliegen met een modelvliegtuig of drone moeten zijn   
 nageleefd.

• met of door een vlieger aan een touw of kabel.
• met of door (roei)boten, kano’s, surf- en zeilplanken, zeilboten met een zeiloppervlak van minder 

dan zestien vierkante meter en op afstand bedienbare modelboten.
• met of door vaartuigen die een motor hebben van maximaal drie kW of vier PK.
• door elektrisch speelgoed en huishoudelijk apparaten die niet sneller kunnen dan zestien 

kilometer per uur. 
Bijvoorbeeld: een zitmaaier.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/vraag-en-antwoord/regels-drone-laag-risico
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/documenten/brochures/2020/11/10/europese-droneregels-voor-piloten-die-met-modelvliegtuigen-vliegen
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• door een fiets met elektrische trapondersteuning. De trapondersteuning ondersteunt tot 
maximaal 25 kilometer per uur.

• bij joyriden en joyvaren door jouw kinderen jonger dan 18 jaar. 
- Met joyriden / joyvaren bedoelen we zonder toestemming en in strijd met de wet een  
 motorrijtuig of vaartuig van een ander gebruiken, zonder dat het de bedoeling is het   
 motorrijtuig / vaartuig te houden. 
 Hiermee wordt dus niet bedoeld diefstal of verduistering. 
- Alleen als het motorrijtuig / vaartuig met geweld is verkregen en niet van jou of een andere  
 verzekerde is. 
 Met geweld bedoelen we dat er braaksporen zichtbaar zijn aan het motorrijtuig / vaartuig, 
 of dat de eigenaar van het motorrijtuig / vaartuig verbaal en/of fysiek is bedreigd om 
 toegang tot de het motorrijtuig / vaartuig te krijgen. 
- Is het motorrijtuig niet met geweld verkregen? Dan bestaat er uitsluitend dekking als voor  
 het motorrijtuig geen Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering is gesloten. 
- Is het vaartuig niet met geweld verkregen? Dan bestaat er uitsluitend dekking als voor het  
 vaartuig geen Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering is gesloten. 
- Tot maximaal € 10.000 per gebeurtenis voor de schade aan het motorrijtuig of vaartuig  
 waar jouw kind jonger dan 18 jaar mee heeft gereden of gevaren.

h. Schade tijdens een vakantiebaan, bijbaan en stage van wettelijke minderjarige kinderen of 
vrijwilligerswerk.
Uitsluitend als de minderjarige verzekerde in de Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland staat 
ingeschreven.
• Schade tijdens een vakantiebaan of bijbaan in Nederland.
• En schade tijdens het lopen van stage in de wereld exclusief de Verenigde Staten van Amerika 

of Canada.

Let op: je bent niet verzekerd voor schade aan zaken van de organisatie waar je (vrijwilligers) werk 
voor doet of stage loopt. En als de organisatie waar je (vrijwilligers) werk voor doet of stage loopt 
ook een aansprakelijkheidsverzekering heeft.

i. Schade door het verlenen van noodhulp aan een verzekerde.
• Iemand schiet jou te hulp bij een ongeval, onwel wording of direct dreigende schade aan jouw 

zaken.
• En de persoon die jou te hulp schiet lijdt door het verlenen van deze hulp zelf schade.
• En de persoon die jou te hulp schiet en zelf schade lijdt is niet een verzekerde.

Artikel 9. Wat is toch verzekerd als verzekerde niet volgens de wet  
         aansprakelijk is?
a. Schade tijdens een vriendendienst.
De schade is een direct gevolg van de vriendendienst.
• De verzekerde maakt een fout of doet iets niet wat hij wel moest doen.
• Met een vriendendienst bedoelen we hulp geven aan een persoon zonder daar geld voor  

te krijgen.

Let op: dit geldt niet voor een vriendendienst die verband houdt met een (neven)bedrijf of (neven)
beroep van de persoon.
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b. Schade tijdens logeren of oppassen bij vrienden, familie of kennissen.
Schade die je kind veroorzaakt bij de personen waarbij wordt gelogeerd of opgepast.

Voor de schades van artikel 9a en b geldt:
• Tot maximaal € 10.000 per gebeurtenis.
• Er geldt een eigen risico van € 100 per gebeurtenis.
• En alleen als de persoon die de schade heeft: 

- een vergoeding eist voor de eigen schade. 
- en niet verzekerd is via deze aansprakelijkheidsverzekering. 
- en geen vergoeding kan krijgen voor de schade via een ander of een andere verzekering. 
- en zelf geen schuld heeft aan de schade. 
Heeft hij wel schuld? Dan houden wij hier rekening mee bij het berekenen van de schade.

• En de schade komt niet voor in het hoofdstuk ‘Niet verzekerd’ van deze verzekeringsvoorwaarden.

Artikel 10. Welke extra kosten zijn naast de schade verzekerd?

a. Borg die een overheid vraagt bij schade in het buitenland.
• Als de schade verzekerd is.
• Tot maximaal € 50.000 per gebeurtenis.
• De verzekerde machtigt ons om de borgsom terug te ontvangen als deze wordt vrijgegeven.
• De verzekerde verleent ons alle medewerking om de borgsom terug te krijgen.

b. Kosten van een rechtszaak tegen een verzekerde.
• Als rechtszaak gaat over een schade die onder deze verzekering verzekerd is.
• Ook als dat meer is dan het maximale bedrag op het polisblad.
• Als de persoon die de schade heeft de rechtszaak begint.
• Wij hebben de leiding, kiezen de advocaat en bepalen jouw standpunt.
• Onder kosten van een rechtszaak verstaan wij; de kosten van rechtsbijstand, griffiekosten  

en kosten van een eventuele deskundige.

c. Kosten waarvoor een verzekerde door de rechter wordt veroordeeld.
• Als de schade verzekerd is.

d. Wettelijke rente voor de schade.
• Als de schade verzekerd is.
• Ook als dat meer is dan het maximale bedrag op het polisblad.
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Niet verzekerd

Artikel 11. Wat is niet verzekerd?

Er zijn situaties die nooit verzekerd zijn. In artikel 9 van onze Algemene Verzekeringsvoorwaarden 
staan situaties die niet verzekerd zijn, zoals:
• Ernstige conflicten (molest).
• Atoomkernreactie.
• Fraude door jou of een verzekerde.
• Niet nakomen voorwaarden.

Artikel 12. Wanneer ben je nog meer niet verzekerd?

a. Schade onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen en andere bedwelmende stoffen.
• Als de verzekerde op het moment van de gebeurtenis onder invloed is van drugs;
• Als de verzekerde op het moment van de gebeurtenis onder invloed is van bedwelmende 

stoffen; 
-  Bijvoorbeeld lachgas.

• Als de verzekerde op het moment van de gebeurtenis onder invloed is van medicijnen: 
-  Die de verzekerde op een andere manier gebruikt dan de arts of apotheek heeft   
 voorgeschreven, of 
-  Waarvan in de bijsluiter staat dat ze het reactievermogen verminderen;

• Als op het moment van de gebeurtenis sprake is van overmatig alcoholgebruik. 
Met overmatig alcohol gebruik bedoelen we: 
-  Als bestuurder in het verkeer: Een bloed-alcoholgehalte van 0,5 promille of hoger en/of  
 een adem-alcoholgehalte van 220 microgram of hoger. 
-  Andere situaties: Een bloed-alcoholgehalte van 0,8 promille of hoger en/of een adem- 
 alcoholgehalte van 350 microgram of hoger.

• De verzekerde werkt niet mee aan een blaastest of bloedtest.

b. Schade door opzet.
Je hebt geen dekking als de verzekerde in strijd met de wet met opzet iets doet of niet doet, 
waardoor schade ontstaat. De in feite toegebrachte schade is hierbij een te verwachten of normaal 
gevolg van wat je doet of niet doet.
Heb je geen dekking? Dan heb je dat ook niet voor de schade die mogelijk later nog ontstaat. 
Hieronder lichten we verder toe wanneer er sprake is van opzet en schade niet is verzekerd.

Wanneer is er sprake van uitsluiting bij opzet.
De uitsluiting geldt als de verzekerde zich maatschappelijk ongewenst of crimineel gedraagt. Dat is 
in ieder geval zo bij gedragingen die een gevaar voor personen of zaken kunnen opleveren, zoals:
• brandstichting, vernieling en beschadiging;
• afpersing, bedrog, oplichting, bedreiging, beroving, verduistering, diefstal en inbraak. 

Ook als de verzekerde dat met een computer of ander (technisch) hulpmiddel doet;
• geweldpleging, mishandeling, doodslag en moord. 

Deze uitsluiting geldt ook als de ouders (risico)aansprakelijk zijn voor schade door kinderen die 
de leeftijd van veertien jaar nog niet hebben bereikt.
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Er is sprake van opzet, als de verzekerde iets doet of niet doet waarbij verzekerde:
• de bedoeling heeft schade te veroorzaken (opzet als oogmerk);
• niet de bedoeling heeft schade te veroorzaken, maar verzekerde zeker weet dat er schade 

ontstaat (opzet met zekerheidsbewustzijn);
• niet de bedoeling heeft schade te veroorzaken, maar verzekerde de aanmerkelijke kans dat 

er schade ontstaat voor lief neemt. En toch handelt de verzekerde (niet) zo (voorwaardelijke 
opzet).

• Opzet wordt objectief uit de feiten, omstandigheden en/of gedragingen van verzekerde 
afgeleid.

Er is ook sprake van opzet bij:
• groepsaansprakelijkheid; 

als verzekerde niet zelf maar wel iemand in een groep waarvan verzekerde deel uitmaakt iets 
doet of niet doet;

• alcohol en drugs; 
als verzekerde zoveel alcohol, drugs of andere (bedwelmende) stoffen heeft gebruikt dat 
verzekerde zijn eigen wil niet meer kon bepalen. Of als iemand in een groep waarvan 
verzekerde deel uitmaakt zoveel alcohol, drugs of andere (bedwelmende) stoffen heeft gebruikt 
dat hij of zij de eigen wil niet meer kon bepalen.

c. Schade door seksueel gedrag.
• Alleen of in een groep. 

Let op: je bent ook niet verzekerd als de verzekerde zelf niets doet.
• Ook ongepast seksueel getint gedrag is niet verzekerd. 

- Op basis van objectieve maatstaven beoordelen wij of het seksueel getint gedrag ongepast is. 
- Er hoeft geen seks aan te pas te komen. 
- Wij kijken ook naar de beleving van het slachtoffer.

• Gebruik van alcohol, medicijnen of drugs is nooit een excuus.

d. Schade aan huurwoningen en huurwoonboten.
• Ook niet als er geen huurovereenkomst ten grondslag ligt aan het recht van gebruik en 

bewoning.
• Wel verzekerd is schade door brand aan een gehuurde vakantiewoning buiten Nederland,  

zoals beschreven in artikel 8f van deze verzekeringsvoorwaarden.

e. Schade aan zaken van anderen die een verzekerde huurt, gebruikt, leent, verzorgt of bewerkt.
• Schade aan of met motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens, aanhangers, motorvaartuigen, 

zeilboten, kite-, surf- en zeilplanken, luchtvaartuigen en zaken van het werk van de verzekerde. 
Het maakt hierbij niet uit wie de schade veroorzaakt. 
Let op: wel verzekerd is schade met of door een caravan, vouwwagen of aanhanger wanneer 
deze met de hand wordt verplaatst en de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) niet van 
toepassing is.

• Schade aan zaken waar een verzekerde een overeenkomst voor heeft, zoals: 
- Huurovereenkomst. 
- Huurkoopovereenkomst. 
- Leaseovereenkomst. 
- Erfpachtovereenkomst. 
- Pachtovereenkomst. 
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- Pandovereenkomst. 
- Overeenkomst van vruchtgebruik.

• Schade aan zaken van anderen die jij hebt en niet mag hebben. 
Bijvoorbeeld zaken die gestolen zijn, of ongevraagd geleend.

Let op: wel verzekerd is schade aan andere dan bovengenoemde zaken, die een verzekerde 
kosteloos van een particulier leent of gebruikt en waarvoor verzekerde geen overeenkomst heeft.
Tot maximaal € 10.000 per gebeurtenis en er geldt een eigen risico van € 100 per gebeurtenis.

f. Schade aan geld waar een verzekerde voor zorgt.
Ook niet: betaalpassen en creditcards, of als de verzekerde het geld kwijt raakt of het geld gestolen 
wordt.

g. Schade met of door een motorrijtuig of (lucht)vaartuig.
Let op: wel verzekerd is schade met of door een specifiek motorrijtuig of (lucht)vaartuig zoals 
opgenomen in artikel 8g van deze verzekeringsvoorwaarden.

h. Schade door sport en spel.
Dit geldt ook voor schade aan medespelers, medesporters, tegenspelers, arbitrage en toeschouwers.
Bijvoorbeeld tijdens voetballen, wielrennen etc.

i. Schade door wapens.
Met wapens bedoelen we wapens volgens de Wet Wapens en Munitie en alle andere schiet-, vuur-, 
steek- en snijwapens. Zoals een keukenmes, degen, kruisboog, sabel, bajonet etc., en ook een 
zelf gefabriceerd steek- of snijwapen. Schade met wapens die niet vallen onder de Wet Wapens 
en Munitie is uitgesloten, wanneer deze als wapen worden gebruikt om mensen of dieren te 
verwonden of doden.

Dit geldt ook voor schade door:
-  Kinderen jonger dan veertien jaar waarvoor de ouders (risico)aansprakelijk zijn.
-  Wapens tijdens de jacht. Ook niet als een verzekerde een vergunning heeft.

Let op: schade door wapens is wel verzekerd: als verzekerde een wapenvergunning heeft en hij het 
wapen gebruikt volgens deze vergunning, anders dan het gebruik tijdens de jacht.

j. Schade door asbest.
Als de schade voortvloeit uit asbest of verband houdt met asbest.

k. Schade door illegale praktijken.
Zoals hennepteelt, productie van hard- of softdrugs, opslag van gestolen zaken en/of illegaal 
vuurwerk.
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Indexering

Artikel 13. Wat houdt indexering in?

• Ieder nieuw verzekeringsjaar verhogen wij de premie van jouw aansprakelijkheidsverzekering 
met 2,5%.

• Wij kunnen het indexpercentage wijzigen als marktontwikkelingen hiertoe aanleiding geven. 
In dat geval informeren wij jou daarover.

Schade

Artikel 14. Wat doet een verzekerde bij schade?

a. Je meldt de schade zo snel mogelijk.
Direct nadat je afweet van de schade.

b. De verzekerde doet alles wat wij vragen voor de afhandeling van de schade.

c. De verzekerde stuurt alle informatie die nodig is voor het beoordelen van de schadeclaim direct 
aan ons door.
Bijvoorbeeld: een dagvaarding of een brief waarin iemand verzekerde aansprakelijk stelt.

d. De verzekerde doet niets wat nadelig is voor ons.
• Je zegt niet of je schuldig of aansprakelijk bent.
• Je betaalt niet zonder onze toestemming voor de schade.
• Je beantwoordt geen correspondentie over de schade, anders dan aan ons.

Artikel 15. Wat zijn de gevolgen als je jouw verplichtingen
  bij schade niet nakomt? 

Jouw recht op schadevergoeding vervalt.
• Als je jouw verplichtingen niet bent nagekomen en wij daardoor in een redelijk belang zijn 

geschaad.
• Als je jouw verplichtingen niet bent nagekomen met het opzet ons te misleiden.

Artikel 16. Wie regelt de schade?

Wij regelen de schade en hebben hierbij de leiding.
• Wij bepalen of de schade verzekerd is en hoe groot de schade is.
• Wij oordelen over de toedracht aan de hand van gegevens van jou en de ander.
• Wij mogen de ander rechtstreeks betalen. 

Wij doen dit alleen als we zeker zijn dat we de ander moeten betalen.
• Wij mogen afspraken maken met de ander.
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• Wij zijn niet gehouden aan toezegging die jij aan een ander hebt gedaan over schuld, 
aansprakelijkheid of vergoeding van schade.

Artikel 17. Wat als een verzekerde dubbel verzekerd is?

De andere verzekering gaat voor.
• Als de verzekerde daarop verzekerd is als onze verzekering niet zou bestaan.
• Wij betalen wel de schade boven het maximale bedrag van de andere verzekering. 

We betalen niet jouw eigen risico bij de andere verzekering.


