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Inleiding 
 
In deze bijzondere voorwaarden van de Aansprakelijkheidsverzekering particulieren leest u in welke 
gevallen uw aansprakelijkheid verzekerd is. Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de 
Algemene voorwaarden. De Algemene voorwaarden gelden, tenzij we daarvan in deze bijzondere 
voorwaarden afwijken. 
 

Hoofdstuk 1 Aanvullende begripsomschrijving Aansprakelijkheid Particulieren 
 

Artikel 1.1 Begrippen 

 
1.1.1 Joyriding 

Elk wederrechtelijk gebruik van een motorrijtuig of vaartuig, zonder de bedoeling om dit motorrijtuig of 
vaartuig toe te eigenen. 

 
1.1.2 Logiesverblijf 
Hotelkamer, appartement, (sta)caravan, tent en (recreatie)woning, die gebruikt wordt voor 
vakantiedoeleinden. Een mobiel verblijf zoals een kampeerauto of een pleziervaartuig wordt hier niet 
onder begrepen. 
 
1.1.3 Opzicht 
De situatie waarin zaken aan de zorg van een verzekerde zijn toevertrouwd of waarin zaken bij een 
verzekerde in gebruik of in bewerking zijn. Er moet bovendien een min of meer duurzame, dus niet 
incidentele relatie tussen de verzekerde en de beschadigde zaak bestaan. De maatschappij kijkt 
daarbij niet alleen naar de tijd dat de verzekerde de zaak onder zich heeft, maar ook naar de intentie 
van de verzekerde. 
 
1.1.4 Schade aan personen 
Schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, inclusief de schade die daaruit 
voortvloeit, al of niet met een overlijden als gevolg. 
 
1.1.5 Schade aan zaken 
Schade door beschadiging en/of vernietiging en/of verloren gaan van zaken van anderen dan de 
verzekerde, inclusief de schade die daaruit voortvloeit. 

 
1.1.6 Schade tijdens logeer- en oppassituatie 
Schade die toegebracht wordt tijdens logeren/oppassen bij vrienden, familie of kennissen, als de 
schade is geleden door degene(n) bij wie wordt gelogeerd/ opgepast. 

 
1.1.7 Schade tijdens sport- en spelsituatie 
Het beoefenen van sport en spel, waarbij tijdens en in direct verband met de sport- /spelbeoefening 
schade wordt toegebracht aan iemand anders dan een (mede)speler/sporter. 
 
1.1.8 Schade tijdens vriendendienst 
Het belangeloos verrichten van werkzaamheden bij wijze van ‘vriendendienst’, waarbij een direct 
verband bestaat tussen die werkzaamheden en het toebrengen van de schade zoals die is geleden 
door degene voor wie de werkzaamheden zijn verricht. 
 
1.1.9 Verzekerde(n) 
1.  Als u verzekerd bent als ‘alleenstaande’, worden als verzekerden beschouwd: 
 - u, de verzekeringnemer; 
 - logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet is verzekerd door een andere verzekering;   
    - huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden die voor  
      u uitgevoerd worden. 
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2. Als u verzekerd bent als ‘gezin’, worden als verzekerden beschouwd: 

 u, de verzekeringnemer; 

 uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner; 

 de personen die met u in gezinsverband samenwonen, en: 

 hun minderjarige kinderen; 

 hun meerderjarige ongehuwde kinderen, die bij hen inwonen of voor studie uitwonend zijn; 

 hun logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt verzekerd door een andere 
verzekering; 

 hun (groot-, schoon-)ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten, die bij hen inwonen; 

 hun huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden 
voor een verzekerde. 

  

Hoofdstuk 2 Particuliere aansprakelijkheid 
 

De verzekeraar verzekert de particuliere aansprakelijkheid van u en van de andere verzekerden. Dit 
houdt in dat aansprakelijkheid die verband houdt met het uitoefenen van een 
(neven)beroep/(neven)bedrijf of het verrichten van betaalde handenarbeid, niet onder de dekking van 
deze verzekering valt. 
 
De aansprakelijkheid van een verzekerde is niet langer verzekerd wanneer verzekerde zijn/haar 
woonplaats niet langer in Nederland heeft. De verzekering eindigt in dat geval 30 dagen na vertrek. 

 
Hoofdstuk 3 Dekking 
 

Artikel 3.1 Aansprakelijkheid tijdens contractperiode 
 

De aansprakelijkheid van de verzekerden voor personen- en/of zaakschade is verzekerd, voor zover 
deze schade is veroorzaakt of ontstaan tijdens de contractperiode. De vergoeding bedraagt maximaal 
het verzekerde bedrag dat op het polisblad is vermeld. Dit bedrag geldt voor alle verzekerden samen. 
 
De maatschappij vergoedt niet de aanspraken van de werkgever, een rechtsopvolger van de 
werkgever of de erfgenamen van de werkgever.  

 
Artikel 3.2 Onzekere gebeurtenis 
 

In dit artikellid wordt afgeweken van de definitie van het begrip “onzekere gebeurtenis’’ in de 
begrippenlijst van de algemene voorwaarden. 
 
Bij het sluiten (of wijzigen) van deze Aansprakelijkheidsverzekering particulieren moet het voor de 
verzekerde onzeker zijn of met betrekking tot een gebeurtenis die zich al heeft voorgedaan nog 
schade (voor een derde) zal ontstaan of normaal gesproken nog zou ontstaan. 
 

Hoofdstuk 4 Dekkingsgebied 
 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade ongeacht waar ter wereld de gebeurtenis 
heeft plaatsgevonden. 

 
Hoofdstuk 5 Verjaring 

 
Rechten uit de verzekering, zoals het recht op schadevergoeding, moeten u of de verzekerde binnen 
bepaalde termijnen kenbaar maken. Deze rechten kunnen namelijk verjaren. De rechten van u of de 
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verzekerde kunnen ook vervallen wanneer u of de verzekerde de verplichtingen uit de verzekering niet 
nakomen of wanneer u of de verzekerde de maatschappij opzettelijk misleid heeft. 
 
Houdt u rekening met de volgende zaken: 

1. wanneer u of de verzekerde bekend wordt met een schadeveroorzakende gebeurtenis, moet 
u of de verzekerde de maatschappij zo spoedig mogelijk inlichten. Uit deze gebeurtenis kan 
immers een verplichting tot schadevergoeding voor de maatschappij ontstaan;  

2. het recht op schadevergoeding verjaart 3 jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis. 
Daarbij    wordt gerekend vanaf het moment waarop u of de verzekerde kennis krijgt of had 
kunnen krijgen van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Binnen de genoemde termijn moet 
u of de verzekerde schriftelijk aangeven dat u aanspraak heeft op rechten uit de polis;  

3. na een afwijzing van de maatschappij verjaart de vordering na verloop van 6 maanden;  
4. wanneer u of de verzekerde (al dan niet bij schade) opzettelijk de maatschappij misleid heeft,     

vervalt onmiddellijk elk recht op uitkering, tenzij de misleiding het verval van rechten niet     
rechtvaardigt;  

5. wanneer u of de verzekerde (al dan niet bij schade) de verplichtingen uit de verzekering niet 
nakomt, vervalt onmiddellijk elk recht op uitkering wanneer de maatschappij daardoor in haar 
redelijke belangen wordt geschaad. 

 

Hoofdstuk 6 Extra kostenvergoeding 

 
De volgende kosten worden bovenop het verzekerde bedrag vergoed bij een verzekerde schade: 

1. Kosten van gevoerde procedures 
de kosten van procedures die gevoerd worden over het gedeelte van de schade/vordering die 
door de verzekeraar verzekerd wordt. De kosten vergoedt de verzekeraar onder de volgende 
voorwaarden: 
- de maatschappij heeft vooraf akkoord gegeven of heeft verzocht om de procedures te  
  voeren, en; 
- in opdracht van de verzekeraar wordt rechtsbijstand verleend. 
Een boete of afkoopsom komt niet voor vergoeding in aanmerking. 

2. Wettelijke rente 
de wettelijke rente over het gedeelte van de schade/vordering die door de maatschappij 
verzekerd wordt. 

 

Hoofdstuk 7 Waarborgsom 

 
De maatschappij schiet de kosten voor van de waarborgsom die door een overheid verlangd wordt en 
die verband houdt met een verzekerde gebeurtenis. De overheid kan zo’n waarborgsom verlangen om 
de rechten van de benadeelde(n) bij een verzekerde schade te waarborgen. De verzekerde is 
verplicht om de maatschappij te machtigen om over de verstrekte waarborgsom te beschikken zodra 
deze wordt vrijgegeven. De verzekerde moet alle medewerking verlenen om de waarborgsom 
terugbetaald te krijgen. 
 
Let op: de waarborgsom bedraagt maximaal € 100.000,- per verzekerde gebeurtenis. 

 

Hoofdstuk 8 Wijziging van het risico 
 
Bij een wijziging van de gegevens op de polis en/of bij een verhuizing bent u verplicht om de 
verzekeraar daarvan uiterlijk binnen 30 dagen na de wijzigings- of verhuisdatum op de hoogte te 
brengen. Komt u deze verplichting niet na, dan vervalt het recht op uitkering. Vereist is dat de 
verzekeraar in haar redelijke belangen geschaad wordt door de niet nakoming van deze verplichting. 
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Hoofdstuk 9 Aansprakelijkheid van verzekerden ten opzichte van elkaar 

 
Verzekerden kunnen ook ten opzichte van elkaar aansprakelijk zijn. In dat geval is de 
aansprakelijkheid alleen verzekerd: 

 voor zover het personenschade betreft van de eisende verzekerde (of zijn/haar nagelaten 
betrekkingen), én; 

 voor zover de verzekerden niet op andere gronden recht hebben op vergoeding van de 
schade die bij de gebeurtenis is ontstaan. 
 

Dit betekent dat andere partijen dan de eisende verzekerde (of zijn/haar nagelaten betrekkingen) dus 
geen schadevergoeding krijgen op grond van deze polis. 
 
Zaakschade komt niet voor vergoeding in aanmerking, behalve wanneer een verzekerde aansprakelijk 
is voor huispersoneel dat bij een bedrijfsongeval betrokken is geraakt. 
 

Hoofdstuk 10 Aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken 

 
De verzekeraar dekt de aansprakelijkheid van u en de inwonende verzekerden, als u en de 
inwonende verzekerden als bezitter van een hieronder genoemde woning gelden. Andere gevallen 
van aansprakelijkheid door onroerende zaken dan hieronder genoemd zijn niet verzekerd: 
 

1. de woning die door u of hem/haar bewoond wordt, inclusief de bijgebouwen die daarbij horen 
en ongeacht of een deel van de woning verhuurd wordt voor particuliere bewoning; 

2. een woning die niet meer of nog niet door hem/haar bewoond wordt, inclusief de bijgebouwen 
die daarbij horen. De verzekering biedt dekking voor een periode van maximaal 12 maanden, 
gerekend vanaf de datum van verlaten of verkrijgen van de woning; 

3. een tweede woning in Europa, een recreatiewoning, een stacaravan of een huisje op een  
volkstuincomplex, mits die niet alleen dient om aan derden verhuurd te worden; 

4. maximaal 1 andere woning in Nederland dan de woning die door uzelf permanent wordt   
bewoond. Deze andere woning moet wel permanent bewoond worden en mag aan hooguit 2 
particuliere huurders verhuurd zijn; 

5. een woning in aanbouw in Nederland, die bestemd is voor eigen bewoning. 
 

Hoofdstuk 11 Dekking tijdens een vriendendienst, sport- en spelsituaties of 
logeer- en oppassituatie 
 

Als u of een andere verzekerde schade toebrengt aan een ander (de benadeelde) terwijl sprake is van 
een vriendendienst, een sport- en spelsituatie, of een logeer- en oppassituatie, kan ook een beroep 
gedaan worden op deze verzekering voor vergoeding van de schade die door de benadeelde geleden 
is. De verzekerde hoeft in de genoemde gevallen niet aansprakelijk te zijn voor de schade die is 
ontstaan. 
 
Let op: als verzekerde aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan, vergoedt de maatschappij 
maximaal het bedrag dat op het polisblad is vermeld. Als verzekerde niet wettelijk aansprakelijk is voor 
de schade die is ontstaan, is de maximale vergoeding € 12.500,- per gebeurtenis. Artikel 12 is 
onverminderd van toepassing, en aan alle volgende eisen moet bovendien worden voldaan: 
 

1. de eisende partij moet als natuurlijke persoon rechtstreeks bij de schadegebeurtenis zijn  
betrokken en in die hoedanigheid schade hebben geleden; 

2. de benadeelde is een ander dan een (mede)- verzekerde; 
3. er is geen andere verzekering (al dan niet met een eerdere ingangsdatum), waarop de schade 

ook voor vergoeding in aanmerking komt; 
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4. de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft zich voorgedaan binnen de looptijd van de     
verzekering en de vordering is binnen de looptijd van de verzekering ingediend; 

5. het ontstaan van de schade is niet te wijten aan ‘eigen schuld’ van de benadeelde. 
 

Hoofdstuk 12 Uitsluitingen 
 

Artikel 12.1 Opzet 
 
De aansprakelijkheid van een verzekerde is niet verzekerd: 
 

1. als de schade veroorzaakt is door en/of voortvloeit uit opzettelijk en tegen een persoon of 
zaak gericht wederrechtelijk handelen of uit het nalaten van een verzekerde. 

2. als de schade veroorzaakt is door en/of voortvloeit uit opzettelijk en tegen een persoon of 
zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten van één of meer personen die bij een groep 
horen waar verzekerde ook deel van uitmaakt. Verzekerde zelf hoeft niet wederrechtelijk te 
hebben gehandeld of na te hebben gelaten. 

 
Wanneer verzekerde niet meer in staat is om zijn of haar eigen wil te bepalen als gevolg van 
alcoholgebruik of gebruik van andere stoffen, blijft het opzettelijk karakter van het wederrechtelijk 
handelen of nalaten aanwezig. Dit geldt ook wanneer verzekerde deel uitmaakt van een groep, en één 
of meer personen van deze groep zodanig onder invloed zijn van alcohol of andere stoffen dat 
wilsbepaling niet meer mogelijk is. Ook dan blijft het opzettelijk karakter van het wederrechtelijk 
handelen of nalaten aanwezig.  

Tel: 088 - 551 4444 
Artikel 12.2 Seksuele gedragingen 
 
De aansprakelijkheid van een verzekerde is niet verzekerd: 
 

1. Als de schade veroorzaakt is door en/of voortvloeit uit seksuele of seksueel getinte 
gedragingen van een verzekerde, van welke aard ook; 

2. Als de schade veroorzaakt is door en/of voortvloeit uit seksuele of seksueel getinte 
gedragingen van welke aard ook van één of meer personen die bij een groep horen waar 
verzekerde ook deel van uitmaakt. Verzekerde zelf hoeft zich niet op deze wijze te hebben 
gedragen. 

I 
Artikel 12.3 Opzicht 
 
Van dekking is uitgesloten de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade: 
 

1. Aan zaken die een verzekerde of iemand anders namens verzekerde onder zich heeft voor of 
op grond van: 

- een huur-, huurkoop, lease-, erfpacht, pacht-, pandovereenkomst of 
vruchtgebruik. Onder vruchtgebruik valt ook het recht van gebruik en bewoning;  

- het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep; 
- het verrichten van handenarbeid. 

2. Aan zaken, die een verzekerde onrechtmatig onder zich heeft; 
3. Aan motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens, motor- of zeilvaartuigen (waaronder 

zeilplanken) en luchtvaartuigen, die een verzekerde of iemand namens verzekerde onder zich 
heeft; 

4. Die bestaat uit en/of die het gevolg is van verlies, diefstal of vermissing van geld, 
geldswaardige papieren, bank-, giro-, betaalpassen of creditcards, die verzekerde of iemand 
namens verzekerde onder zich heeft. 
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De uitsluiting voor opzicht geldt niet voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade: 
 

- aan het logiesverblijf dat door een verzekerde voor vakantiedoeleinden gehuurd is (inclusief 
de inboedel die daarbij hoort), en die veroorzaakt of ontstaan is door brand of door water, 
wanneer dit door een plotselinge, onzekere gebeurtenis is gestroomd uit in het logiesverblijf 
aanwezige leidingen, installaties en toestellen; 

- aan de woning die voor eigen bewoning gehuurd is (inclusief de bijgebouwen die daarbij 
horen), voor zover de schade is veroorzaakt door een door verzekerde aan de buitenkant van 
de woning en de bijgebouwen gemonteerde zaak, zoals een (schotel)antenne, een zonwering, 
een voorzetraam of een vlaggenstok. 
 

Let op: in andere gevallen dan hierboven genoemd van aansprakelijkheid voor schade aan zaken die 
een verzekerde of iemand anders namens verzekerde onder zich heeft, wordt maximaal  
€ 12.500,-  per gebeurtenis vergoed. 
 

Artikel 12.4 Motorrijtuigen 
 
Van dekking is uitgesloten de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of 
door een motorrijtuig dat een verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt. 
Dergelijke schade moet gemeld worden bij de verzekeraar waar het risico van wettelijke 
aansprakelijkheid voor het motorrijtuig is verzekerd. 
 
Wel is op de dekking Aansprakelijkheid particulieren verzekerd: 
 

1. Passagiersrisico 
De aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt als passagier van een motorrijtuig. Wat 
is bepaald in Hoofdstuk 9 (aansprakelijkheid van verzekerden ten opzichte van elkaar) en in 
artikel 12.3 (opzicht) blijft echter van toepassing. 
 

2. Huispersoneel 
De aansprakelijkheid van u of iemand die met u in gezinsverband samenwoont, voor schade die 
door huispersoneel met of door een motorrijtuig veroorzaakt wordt. Geen van de andere     
verzekerden dan het huispersoneel mag houder of bezitter van het motorrijtuig zijn; 

 
3. Motorisch voortbewogen maaimachines, kinderspeelgoed en dergelijke 

De aansprakelijkheid voor schade met of door motorisch voortbewogen maaimachines,     
kinderspeelgoed en dergelijke gebruiksvoorwerpen, mits zij niet harder kunnen dan 10 km per 
uur, en van modelauto’s die op afstand bediend worden; 

 
4. Joyriding (schade met het motorrijtuig) 

De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens joyriding met een motorrijtuig, mits de      
veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Uitgesloten blijft de aansprakelijkheid: 
- bij diefstal of verduistering van het motorrijtuig; 
- bij joyriding zonder geweldpleging, wanneer voor het motorrijtuig een aansprakelijkheids-           
  verzekering is afgesloten. 

 
5. Joyriding (schade aan het motorrijtuig) 

De aansprakelijkheid voor schade aan het motorrijtuig waarmee joyriding is gepleegd, mits de 
veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Deze dekking geldt niet als een verzekerde eigenaar of     
houder van dit motorrijtuig is en/of voor zover de schade wordt gedekt door een andere     
verzekering. 
 
Let op: de maximale vergoeding bedraagt € 10.000,- per gebeurtenis. 
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6. Tweewieler met elektrische trapondersteuning (elobike) 
De aansprakelijkheid voor schade met of door een tweewieler met elektrische 
trapondersteuning (elobike). 

 

Artikel 12.5 Vaartuigen 
 
De aansprakelijkheid van een verzekerde is niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt met of door 
een vaartuig. 
 
Wel is verzekerd: 
 

1. Roeiboot/kano/zeilboot 
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door roeiboten, kano’s, zeilplanken,     
zeilboten met een zeiloppervlakte van ten hoogste 16 m2, tenzij deze vaartuigen zijn uitgerust 
met een (buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 3 kW (ongeveer  
4 pk); 
 

2. Modelboot 
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door op afstand bediende modelboten,     
tenzij deze zijn uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 3 kW 
(ongeveer 4 pk); 

 
3. Passagiersrisico 

De aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt als passagier van een vaartuig. Als     
passagier wordt niet beschouwd iemand die handelingen verricht die verband houden met het 
varen. Wat is bepaald in Hoofdstuk 9 (verzekerden ten opzichte van elkaar) en in artikel 12.3 
(opzicht) blijft echter van toepassing; 

 
4. Woonboot 

De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een door de verzekerde bewoonde     
woonboot die is afgemeerd op de vaste ligplaats, met de bijgebouwen die bij deze ligplaats     
horen; 

 
5. Joyriding (schade met het vaartuig) 

De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens joyriding met een vaartuig, mits de     
veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Uitgesloten blijft de aansprakelijkheid: 
- bij diefstal of verduistering van het vaartuig; 
- bij joyriding zonder geweldpleging, wanneer voor het vaartuig een aansprakelijkheids-           
  verzekering is afgesloten. 

 
6. Joyriding (schade aan het vaartuig) 

De aansprakelijkheid voor schade aan het vaartuig waarmee joyriding is gepleegd, mits de    
veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Deze dekking geldt niet als een verzekerde eigenaar of     
houder van dit vaartuig is en/of voor zover de schade wordt gedekt door een andere     
verzekering. 
 
Let op: de maximale vergoeding bedraagt € 10.000,- per gebeurtenis. 

 

Artikel 12.6 Luchtvaartuigen 
 
De aansprakelijkheid van een verzekerde is niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt met of door 
een luchtvaartuig. 
 
Wel is verzekerd: 
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1. Modelvliegtuig 

De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door modelvliegtuigen, waarvan het    
gewicht hooguit 20 kg is; 
 

2. Passagiersrisico 
De aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt als passagier van een luchtvaartuig.    
Wat is bepaald in Hoofdstuk 9 (verzekerden ten opzichte van elkaar) en in artikel 12.3 (opzicht) 
blijft echter van toepassing; 

 
3. Deltavliegen, parasailing, parachutespringen en paragliding 

de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door deltavliegen, parasailing,     
parachutespringen en paragliding, voor zover er niet gemotoriseerd gevlogen wordt. 

 
Artikel 12.7 Uitoefenen (neven)beroep/bedrijf of betaalde handenarbeid 
 
De aansprakelijkheid van een verzekerde is niet verzekerd voor schade die verband houdt met het 
uitoefenen van een (neven)beroep of (neven)bedrijf en het verrichten van betaalde handenarbeid. 
 
Deze uitsluiting geldt niet voor: 
 

1. Huispersoneel 
Het huispersoneel dat in artikel 1.1.9 onder de aanvullende begripsomschrijvingen voor de     
dekking Aansprakelijkheid particulieren onder het begrip ‘Verzekerde(n)’ is omschreven; 
 

2. Kinderen 
De kinderen die in artikel 1.1.9 onder de aanvullende begripsomschrijvingen voor de dekking     
Aansprakelijkheid particulieren onder het begrip ‘Verzekerde(n)’ zijn omschreven, als zij     
tijdens vakantie, vrije tijd of een bij een voltijdse opleiding behorende stageperiode     
werkzaamheden voor anderen dan de verzekerden verrichten, al dan niet tegen betaling; 

 
3. Vrijwilligerswerk 

Verzekerden, die niet tegen loon vrijwilligerswerk verrichten. 
 

Artikel 12.8 Wapens 
 
De aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die is veroorzaakt of ontstaan in verband met 
het bezit en/of het gebruik van wapens, is niet verzekerd. De maatschappij zal op deze uitsluiting een 
beroep doen wanneer verzekerde voor de betreffende wapens geen vergunning heeft. De Wet 
Wapens en Munitie bepaalt of sprake is van een wapen. De aansprakelijkheid van een verzekerde 
voor schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of gebruik van vuurwapens tijdens de jacht is 
uitsluitend verzekerd wanneer deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk is meeverzekerd. Dit moet blijken 
uit een aantekening op het polisblad. 
 

Artikel 12.9 Atoomkernreacties 
 

In tegenstelling tot artikel 3.1.1 van de Algemene voorwaarden is schade door of verbandhoudende 
met atoomkernreacties uitgesloten. Onder atoomkernreacties te verstaan atoomkernreacties, 
onverschillig hoe deze zijn ontstaan. 
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