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Op deze verzekering zijn de algemene voorwaarden (ALV - LVP 15.01)  van toepassing. Daarnaast 
kent deze verzekering bijzondere voorwaarden zoals beschreven in dit document. 
 

Inhoudsopgave 

Artikel 1: Aanvullende woordenlijst 

Artikel 2: Verzekerde hoedanigheid 

Artikel 3:  Wat is verzekerd? 

Artikel 4:  Wat is niet verzekerd? 

Artikel 5:  Bijzondere regelingen bij aansprakelijkheid 

Artikel 6: Hoe wordt de schade geregeld? 

Artikel 7: Wat zijn de gevolgen van een verandering in uw situatie? 

Artikel 1: Aanvullende woordenlijst 

Volgens deze verzekering wordt verstaan onder: 

1.1 Verzekerden in gezinsverband 

Wanneer de gezinsdekking op uw polisblad vermeldt staat, worden als verzekerden gezien: 

• De verzekeringnemer (u); 

• Uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner; 

• De met u in gezinsverband samenwonende personen; 

• Minderjarige kinderen van u of uw partner; 

• Meerderjarige ongehuwde kinderen, die bij u inwonen of voor studie uitwonend zijn; 

• Uw grootouders, ouders, schoonouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten, die bij u 

inwonen; 

• Uw logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering; 

• Uw huispersoneel, voor zover de aansprakelijkheid verband houdt met de werkzaamheden 

ten behoeve van u. 

1.2 Alleenstaande verzekerde 

Wanneer de alleenstaande dekking op uw polisblad vermeldt staat, worden als verzekerden 

gezien: 

• De verzekeringnemer (u); 

• Uw logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering; 

• Uw huispersoneel, voor zover de aansprakelijkheid verband houdt met de werkzaamheden 

ten behoeve van u. 

1.3 Schade 

a) Schade aan personen 
Schade als gevolg van letsel of aantasting van de gezondheid van de verzekerde, ongeacht of 
de verzekerde komt te overlijden. 

b) Schade aan zaken 

Materiele schade aan zaken van anderen dan de verzekerden die is veroorzaakt door een 

plotselinge en onverwachte gebeurtenis. 

 
 
 



 

Pagina | 3  
Bijzondere voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering particulier (AVP – LVP 18.01) 

1.4 Gebeurtenis 

Een voorval of een aantal met elkaar verband houdende voorvallen waarbij schade wordt 
toegebracht aan personen of  zaken. 

1.5 Dagwaarde  

De waarde van de zaken onmiddellijk voor een gebeurtenis. 
 

Artikel 2: Verzekerde hoedanigheid 

U bent alleen verzekerd voor gebeurtenissen welke u veroorzaakt als particulier en waarvoor u als 

particulier aansprakelijk bent. Wij vergoeden geen gebeurtenissen die zijn veroorzaakt in verband 

met uw bedrijf of beroep. In de volgende gevallen geldt deze verzekering wel tijdens het werk: 

• Het huispersoneel is wel verzekerd als zij schade hebben veroorzaakt door het werk dat zij 

voor u doen; 

• Verzekerden die niet tegen loon vrijwilligerswerk verrichten; 

• Het kind dat tijdens vakantie , in zijn vrije tijd of tijdens stage werkt. Het maakt niet uit of het 

kind geld verdient met dit werk.  

Artikel 3: Wat is verzekerd? 
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden in de hoedanigheid omschreven in artikel 2. De 
schade dient veroorzaakt of ontstaan te zijn tijdens de verzekeringsduur. De maximale uitkering per 
gebeurtenis voor alle verzekerde samen is het bedrag dat op uw polisblad vermeld staat. 
 
3.1 Onderlinge aansprakelijkheid 

Schade die u veroorzaakt aan iemand die ook met deze verzekering verzekerd is (medeverzekerde), is 

niet verzekerd. In de volgende situaties betalen we wel:  

• Als er personenschade ontstaat aan een medeverzekerde, voor zover deze persoon geen 

aanspraak heeft op andere schade-uitkeringen. Er wordt geen schadevergoeding verleend 

wanneer de vorderende partij een ander is dan de persoon die de schade heeft geleden, of 

zijn nabestaanden; 

• Als het huispersoneel schade lijdt ten gevolge van een ongeval tijdens de uitvoering van de 

taak van het huispersoneel. Dit geldt voor zaak- en personenschade. 

3.2 Vriendendienst 

Wanneer u schade toebrengt aan een ander in het kader van een vriendendienst kan een beroep 

gedaan worden op deze verzekering. De vergoeding is beperkt tot maximaal € 12.500,- per 

gebeurtenis en geldt verder enkel in de volgende gevallen: 

• De persoon die schade heeft, eist alleen geld voor zijn eigen schade; 

• De persoon die schade heeft, is niet verzekerd via deze verzekering; 

• De persoon die schade heeft, kan geen vergoeding krijgen van een ander of van een 

verzekeraar; 

• De schade is niet ontstaan door de eigen schuld van de persoon die schade heeft. 

3.3 Proceskosten en wettelijke rente 

Boven het verzekerde bedrag vergoeden wij ook de kosten van procedures die met goedvinden of op 

verzoek van ons zijn gevoerd en de kosten van rechtsbijstand die in opdracht van ons is verleend. 
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Ook is de wettelijke rente over het gedeelte van de hoofdsom verzekerd boven het verzekerd 

bedrag. 

3.4 Borgstelling 
Na een verzekerde gebeurtenis wordt zo nodig  een waarborgsom van maximaal € 50.000,- verstrekt. 
Deze waarborgsom verstrekken wij wanneer deze door een overheidsinstantie wordt verlangd om 
rechten van de benadeelden van de gebeurtenis te beschermen. Voorwaarde is dat door het voldoen 
van de waarborgsom de verzekerde wordt vrijgelaten. 
 
De verzekerden zijn  verplicht ons te machtigen om over het bedrag te beschikken zodra dat wordt 
vrijgegeven en moeten alle medewerking verlenen om terugbetaling te verkrijgen. Verzekerden 
moeten het bedrag uiterlijk binnen één jaar na het verstrekken terugbetaald hebben.  

3.5 Schade door onroerende zaken 

Bij schade die veroorzaakt is door onroerende zaken is de aansprakelijkheid verzekerd in de volgende 

gevallen: 

a) Aansprakelijkheid als eigenaar/bezitter van de woning 

De aansprakelijkheid bij schade door uw woning is verzekerd wanneer u of een van de 

verzekerde bezitter is van: 

• Een pand met daarbij behorende bebouwingen voor zover de verzekerde deze bewoont; 

• Een pand met daarbij behorende bebouwingen voor zover de verzekerde de woning 

verhuurt. Enkel indien dit op de polis is aangetekend; 

• Een woning die u niet meer of nog niet bewoont; 

• Een in Nederland gelegen in aanbouw zijnde woning, die voor eigen bewoning is 

bestemd; 

• Een in Europa gelegen tweede woning, recreatiewoning, stacaravan of huisje op een 

volkstuincomplex, tenzij deze enkel dienen voor verhuur aan derden. 

b) Aansprakelijkheid bij schade aan het door u gebruikte vakantieverblijf 
De aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan het door hem/haar gebruikte 
vakantieverblijf en de daartoe behorende inboedel zijn verzekerd wanneer de schade is 
veroorzaakt door: 

• Brand; 

• Water dat als gevolg van een plotseling en onzekere gebeurtenis is gestroomd uit in het 

verblijf aanwezige leidingen, installaties en toestellen. 

 

c) Aansprakelijkheid bij schade door een antenne, zonwering, voorzetraam e.d. 

De aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door een antenne, 

zonwering, voorzetraam of andere aan de buitenzijde van het pand aangebracht toebehoren 

is verzekerd. Ook wanneer deze schade is veroorzaakt door het pand dat u bewoont en 

huurt. 

 

d) Aansprakelijkheid bij woning in aanbouw 

De aansprakelijkheid van een verzekerde voor de door eigen bewoning bestemde woning in 

aanbouw, is verzekerd. Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade door onroerende 

zaken, waaronder aansprakelijkheid door onroerende zaken in aanbouw of exploitatie, zijn 

niet verzekerd. Tenzij anders op uw polisblad staat vermeld. 
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3.6. Joyridingdoor kinderen jonger dan 18 jaar 

De aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt tijdens joyriding, mits de 

veroorzaker jonger is dan 18 jaar. De uitsluitingen genoemd in artikel 4.3. en 4.4. zijn hierop niet van 

toepassing. 

Schade aan het motorrijtuig of vaartuig zelf is verzekerd tot een bedrag van € 5.000,-, indien een van 

de verzekerden niet de eigenaar van het motorrijtuig of vaartuig is. Van de dekking blijft uitgesloten 

de aansprakelijkheid in geval van diefstal of verduistering van het vaartuig of motorrijtuig.  

Artikel 4: Wat is niet verzekerd? 

Een schade is niet verzekerd in de gevallen die zijn vermeld in artikel 4 van de algemene 

voorwaarden. Daarnaast is aansprakelijkheid in de volgende gevallen niet verzekerd: 

4.1. Opzet 

De schade die verzekerde met opzet heeft veroorzaakt. Hiermee bedoelen wij schade welke ontstaat 
door, of voortvloeit uit, opzettelijk handelen of nalaten van verzekerde tegen een persoon of zaak. 
 

a) Alcohol of andere stoffen 

Wanneer u onder invloed van medicijnen, alcohol, drugs of andere middelen van deze aard 

schade veroorzaakt terwijl u niet in staat was uw eigen wil te bepalen, wordt dit nog steeds 

gezien als opzet. 

 

b) Groepen 

Wanneer u tot een groep behoort en één of meerdere tot de groep behorende personen 

veroorzaken schade door, of voortvloeiend uit, opzettelijk handelen of nalaten, is de schade 

niet verzekerd. Ook ingeval verzekerde zelf niet zodanig heeft gehandeld of nagelaten. 

Artikel 4.1. lid a is tevens van toepassing op tot de groep behorende personen. 

4.2. Seksuele gedragingen 

De schade die u veroorzaakt door, of voortvloeiend uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van 

welke aard dan ook. Ook wanneer u tot een groep behoort en één of meerdere tot de groep 

behorende personen veroorzaken schade door, of voortvloeiend uit, opzettelijk handelen of nalaten, 

is de schade niet verzekerd. Ook ingeval verzekerde zelf niet zodanig heeft gehandeld of nagelaten. 

De uitsluiting blijft van toepassing indien verzekerde, of een tot een groep behorend persoon, onder 

invloed was van medicijnen, alcohol, drugs of andere middelen. 

4.3. Opzicht  

Opzicht houdt in dat u zaken bij u heeft, tijdelijk gebruikt of op andere wijze onder u heeft.  

a) Overeenkomst en uitoefening van bedrijf/beroep en handenarbeid 

Schade aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft in de 

volgende gevallen: 

• Er is sprake van een huur-, huurkoop-, lease-, erfpacht-, pacht-, pandovereenkomst of 

overeenkomst van vruchtgebruik. Dit is niet van toepassing op artikel 3.5 lid b; 

• Er is sprake van uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven)beroep; 

• Er is sprake van het verrichtten van betaalde handenarbeid, anders dan een 

vriendendienst. Dit is niet van toepassing op artikel 3.5 lid b.  
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b) Onrechtmatig verkregen 

Schade aan zaken die een verzekerde onrechtmatig onder zich heeft. 

 

c) Motorrijtuigen, vaartuigen en aanhangers  

• Schade aan motorrijtuigen, motor- en zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken),  

(sta-)caravans, vouwwagens en luchtvaartuigen die een verzekerde of iemand namens 

hem/haar onder zich heeft; 

• Schade aan aanhangers met een dagwaarde vanaf €1.250,- die een verzekerde of iemand 

namens hem/haar onder zich heeft.  

 

d) Verlies of diefstal van geld en geldswaardig papier 

Schade als gevolg van verlies of diefstal van geld,  geldswaardige papieren of passen die een 

verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft. 

4.4. Motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen 
Schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig dat een verzekerde in 
eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt. 
 
Met luchtvaartuig wordt bijvoorbeeld een (model)vliegtuig of een parachute en alles wat daarbij 
hoort bedoelt.  
 
Schade veroorzaakt met of door modellen van luchtvaartuigen, boten, auto’s en drones die op 
afstand bedienbaar zijn die in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt is wel verzekerd. 
 
4.5. (Vuur)wapens 

Schade veroorzaakt in verband met het bezit of gebruik van wapens als bedoeld in de Wet Wapens 

en munitie, waarvoor verzekerde geen vergunning heeft. Deze aansprakelijkheid is wel verzekerd 

tijdens de jacht, wanneer het jachtrisico nadrukkelijk is meeverzekerd. 

4.6. Vee 

Schade in verband met vee indien u meer dan 5 stuks vee bezit. Onder vee verstaan wij paarden, 

pony’s, runderen, varkens, schapen en geiten.  

Artikel 5: Bijzondere regelingen bij aansprakelijkheid 
In artikel 4 zijn de gevallen beschreven wanneer aansprakelijkheid niet is verzekerd. In sommige 

situaties is er echter toch een beperkte dekking.  

5.1. Opzicht  

In de gevallen die niet beschreven zijn in artikel 4.3 lid a t/m d is de aansprakelijkheid voor schade 

aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft gedekt tot een 

maximum van € 12.500,-. 

Wanneer er sprake is van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een verzekerde welke 

jonger is dan 14 jaar, zullen wij ons niet beroepen op de beperkingen en uitsluitingen inzake opzicht. 

Tenzij een persoon van 14 jaar of ouder de zaak eveneens onder zich heeft. 
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5.2. Motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen 

In de volgende gevallen is schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig 

wel verzekerd. Deze dekking geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een 

andere verzekering. 

a) Passagiersrisico 

De aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van een motorrijtuig, vaartuig en 

luchtvaartuig is wel verzekerd. Hierop blijft artikel 3.1.en artikel 4.3. lid a van kracht. 

 

b) Huispersoneel 

De aansprakelijkheid van de hierna genoemde verzekerden voor schade veroorzaakt door 

huispersoneel met of door een motorrijtuig waarvan het huispersoneel de houder of bezitter 

is: 

• Verzekeringnemer; 

• Zijn/haar echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner; 

• De met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen. 

 

c) Motorisch voortbewogen rijtuigen 

De aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade veroorzaakt door of met een 

motorisch voortbewogen maaimachine, kinderspeelgoed en dergelijke gebruiksvoorwerpen 

is verzekerd, mits deze een snelheid van 10 km per uur niet kunnen overschrijden.  

 

d) Roeiboten, kano’s, modelboten e.d. 

De aansprakelijkheid van verzekerden voor schade veroorzaakt met of door roeiboten, 

kano’s, zeilplanken, zeilboten met een zeiloppervlakte van maximaal 16 m2 en op afstand 

bedienbare modelboten zonder buitenboordmotor met een vermogen van meer dan 3kW 

(ongeveer 4 PK) is verzekerd. 

 

e) Woonboot 

De aansprakelijkheid van verzekeringnemer of een van de inwonende verzekerden als 

bezitter van de door hem/haar bewoonde woonboot, afgemeerd bij zijn vaste ligplaats, ook 

indien een deel daarvan wordt verhuurd.  

 

f) Modelvliegtuigen en vliegers 

De aansprakelijkheid van verzekeringnemer voor schade veroorzaakt met of door een 

modelvliegtuig met een maximaal gewicht van 20kg, een(kabel)vlieger met een oppervlakte 

van maximaal 1,5m2, een deltavlieger, parasailer of parachutespringer is wel verzekerd. 

Artikel 6: Hoe wordt de schade geregeld? 

Wanneer u schade heeft toegebracht aan een derde wordt de schade van de benadeelde(n) door ons 

geregeld en vastgesteld. Wij hebben het recht om de schade rechtstreeks met de benadeelde(n) af te 

handelen en mogen dus afspraken maken met deze persoon en de schade direct aan hem/haar 

betalen. Wij houden hierbij zoveel mogelijk rekening met uw belangen. 
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6.1. Schade boven het verzekerd bedrag 

Wanneer de te betalen schadevergoeding aan de benadeelde bestaat uit periodieke uitkeringen en 

de waarde van deze uitkeringen (vermeerderd met eventuele andere schadevergoedingen) hoger is 

dan het op uw polisblad genoemde bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van de uitkeringen naar 

evenredigheid verminderd. Wanneer wij vermoeden dat de te betalen schadevergoeding het op uw 

polisblad genoemde verzekerd bedrag te boven gaat, zullen wij u hiervan in kennis stellen en met u 

de uitkering van het verzekerd bedrag regelen. 

6.2. Verlaging van de schade uitkering 

In sommige gevallen wordt niet het volledige schadebedrag aan u uitgekeerd en krijgt u een aftrek 

op de schade uitkering. Dit betreft de volgende situaties. 

a) Samenloop van verzekeringen 

Wanneer u op grond van een andere verzekering, voorziening of wettelijke bepaling 

aanspraak heeft 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 gemaakt kan worden. Een op een andere verzekering van toepassing zijnde 

eigen risico valt niet onder de dekking van deze verzekering. 

 

b) Eigen risico 

Op het schadebedrag wordt het eigen risico in mindering gebracht. Het eigen risico staat 

vermeld op het polisblad. 

Artikel 7: Wat zijn de gevolgen van een verandering in uw situatie? 

Wanneer er iets verandert in uw situatie of aan het gebouw kan dit gevolgen hebben voor uw 

verzekering. U dient dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen aan ons te laten weten. 

7.1 Studie/stage in het buitenland 

De aansprakelijkheid van studenten en stagiaires gedurende hun studie-/stage verblijf in het 

buitenland is gedekt, echter maximaal tot een aangesloten periode van één jaar. 

7.2 Gebouwen in Nederland 

Wanneer u een woning of andere gebouwen in Nederland bezit, loopt deze verzekering voor die 

gebouwen wel door.  


