
SAAAssuradeuren 
 

 

Verschillenlijst Aansprakelijkheidsverzekering Huis- en Reispakket 

 

Dit overzicht beschrijft op hoofdlijnen de verschillen en dekking. Raadpleeg voor details en mogelijke uitzonderingen 
de voorwaarden of vraag ernaar bij uw adviseur. 

Onderwerp Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden 

Voorwaardennummer HRA UGB (05-07) BTB ALG 1507 en BTB AVP 1507 

Pakket 
Er zijn drie varianten: Brons, Zilver 
en Goud met gekoppelde verzekerde 
bedragen. 

Verzekerd bedrag kan zelf gekozen 
worden.  

Zuivere vermogensschade Wordt expliciet uitgesloten van het 
begrip schade.  

Zuivere vermogensschade wordt niet 
vermeld. Dit betreft geen 
zaakschade. 

Schade 

Schade dient te zijn ontstaan tijdens 
de verzekeringsduur en dient zich te 
openbaren tot 1 jaar na de schade-
gebeurtenis. Verjaring is niet 
opgenomen in de voorwaarden. 

Schade dient ontstaan te zijn tijdens 
de contractperiode. Het begrip 
verjaring is opgenomen in de 
voorwaarden. 

Aansprakelijkheid 
onroerende zaken  

• Dekking voor 
aansprakelijkheid door 
onroerende zaken is beperkt.  

• Er is geen dekking voor een 
tweede woning die wordt 
verhuurd. 

• Dekking voor brand inzake 
een gehuurd woonhuis en 
inboedel in het buitenland 
voor vakantiedoeleinden.  

• Dekking voor een tweede 
verhuurde woning mits deze 
in Nederland staat. 

• Dekking voor een woning in 
aanbouw in Nederland.  

• Dekking is beschreven onder 
het begrip opzicht en biedt 
ook dekking voor water. 

Opzicht Dekking tot een verzekerd bedrag 
van € 15.000,- 

Dekking tot een verzekerd bedrag 
van € 12.500,- 

Motorrijtuigen 
Geen dekking voor schade aan het 
motorrijtuig welke voor joyriding is 
gebruikt. 

Aansprakelijk voor schade aan het 
motorrijtuig waarmee joyriding is 
gepleegd tot een verzekerd bedrag 
van € 10.000,-. 

Vaartuigen Joyriding met een vaartuig is niet 
verzekerd. 

Joyriding met een vaartuig is 
verzekerd tot maximaal € 10.000,- per 
gebeurtenis. 
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Onderwerp Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden 

Luchtvaartuigen 
Geen dekking voor deltavliegen, 
parasailing, parachutespringen en 
paragliding. 

Is gedekt indien het luchtvaartuig 
niet is gemotoriseerd. 

Wapens Aansprakelijkheid voor schade door 
gebruik en/of bezit is niet verzekerd.   

Aansprakelijkheid is niet verzekerd 
wanneer voor de betreffende wapens 
geen vergunning aanwezig is.  


