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RUBRIEK A

ARTIKEL 1.4

ALGEMEEN

TOTSTANDKOMING VERZEKERING / RECHT VAN
ANNULERING

ARTIKEL 1

ALGEMENE INFORMATIE

De verzekering komt (definitief) tot stand nadat een
termijn van 14 dagen na ontvangst van de polis en
ARTIKEL 1.1
de bijbehorende voorwaarden is verstreken, zonder
ADRES
dat de verzekeringnemer gebruik heeft gemaakt van
het recht op annulering.
Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzeke- Recht op annulering betekent dat de verzekeringringnemer kunnen worden gedaan aan zijn laatste
nemer zonder dat premie is verschuldigd de verzekebij de maatschappij bekende adres, of aan het adres
ring kan annuleren door de maatschappij schriftelijk
van de tussenpersoon via wiens bemiddeling deze
(of, indien de verzekering langs elektronische weg tot
verzekering loopt.
stand is gekomen en een email-adres is verstrekt:
per email), onder vermelding van polisnummer te
ARTIKEL 1.2
berichten dat op de verzekering geen prijs wordt
PERSOONSGEGEVENS
gesteld. De verzekering wordt vervolgens geannuleerd per ingangsdatum, zodat deze geen dekking
Bij de aanvraag van een verzekering worden perbiedt voor in die tussentijd gevallen schaden.
soonsgegevens gevraagd. Deze worden door de
maatschappij verwerkt ten behoeve van het aanARTIKEL 1.5
gaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ DIE OPTREEDT ALS
uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming
RISICODRAGER
en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen
De verzekering is afgesloten voor rekening en risico
voldoen aan wettelijke verplichtingen.
van Delta Lloyd Schadeverzekering NV, gevestigd
Op de verwerking van persoonsgegevens is de
te Amsterdam aan de Spaklerweg 4, Postbus 1000,
Gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens
1000 BA Amsterdam (Handelsregister KvK Amsterdam
Financiële Instellingen’ van toepassing.
33052073). Delta Lloyd Schadeverzekering NV staat
Een consumentenbrochure van deze gedragscode
als aanbieder van (schade)verzekeringen geregikunt u bij de maatschappij opvragen.
streerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De volledige tekst van de gedragscode kunt u
en heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank
raadplegen via de website van het Verbond van
NV (DNB) om het schadeverzekeringsbedrijf uit te
Verzekeraars www.verzekeraars.nl. U kunt de
oefenen.
Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van
Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag,
ARTIKEL 2
telefoon (070) 333 85 00).
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
ARTIKEL 1.3

ARTIKEL 2.1

TOEPASSELIJK RECHT EN KLACHTENINSTANTIES

VERZEKERINGNEMER

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst moeten eerst aan de directie van
Delta Lloyd Schadeverzekering NV, Spaklerweg 4,
Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam worden voorgelegd. Bent u een natuurlijk persoon die niet handelt
in de uitoefening van een beroep of bedrijf (of een
rechtspersoon, waarvan de doelstelling is gericht op
het particuliere belang van bestuurders en/of deelnemers c.q. leden) dan kunt u wanneer het oordeel
van de maatschappij voor u niet bevredigend is, zich
wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid).
Bij deze stichting werkt de Ombudsman Financiële
Dienstverlening. Hij probeert door bemiddeling de
klacht op te lossen. Daarnaast is er een Geschillencommissie die een bindend advies kan geven.
Adres: KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
(www.kifid.nl). Wie geen gebruik wil maken van
de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de
bedrijfstak, of de behandeling door het Klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het geschil
voorleggen aan de rechter.

De natuurlijke of rechtspersoon die als zodanig in de
polis is vermeld.
ARTIKEL 2.2

VERZEKERDEN
De verzekerden zijn:
–	de (mede)verzekeringnemer, zijn/haar
echtgeno(o)t(e), zijn/haar geregistreerde partner
en de met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen;
–	zijn/haar ondergeschikten, familieleden en huisgenoten voor zover zij werkzaamheden verrichten
voor verzekeringnemer binnen het raam van zijn/
haar verzekerde hoedanigheid;
–	zijn/haar minderjarige kinderen, waaronder
pleeg- en stiefkinderen, zijn/haar meerderjarige,
ongehuwde kinderen, waaronder pleeg- en stiefkinderen, die bij hem/haar inwonen of voor studie
uitwonend zijn;
–	zijn/haar logé’s, voor zover hun aansprakelijkheid
niet wordt gedekt door een andere verzekering;
–	zijn/haar grootouders, (schoon)ouders en ongehuwde bloed- en aanverwanten, die bij hem/haar
inwonen.
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Alleenstaande
Ingeval van (mede)verzekering als alleenstaande
worden uit dien hoofde als verzekerde beschouwd:
–	de (mede)verzekeringnemer in zijn/haar verzekerde hoedanigheid;
–	zijn/haar ondergeschikten en familieleden voor
zover zij werkzaamheden verrichten binnen het
raam van zijn/haar verzekerde hoedanigheid;
–	zijn/haar logé’s, voor zover hun aansprakelijkheid
niet wordt gedekt door een andere verzekering.
ARTIKEL 2.3

–	het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of
stoffen
als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de
gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend,
bij mensen of dieren en/of schade aan zaken ontstaat, dan wel anderszins economische belangen
worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze
aanslag of reeks, respectievelijk het verspreiden van
ziektekiemen en/of stoffen - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd
met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

MAATSCHAPPIJ
ARTIKEL 2.7

De verzekeringsmaatschappij die blijkens ondertekening van het polisblad als risicodrager voor deze
verzekering geldt, dan wel de gevolmachtigde die
namens de verzekeringsmaatschappij heeft ondertekend.
ARTIKEL 2.4

PREVENTIEVE MAATREGELEN
 an overheidswege en/of door verzekerde(n) en/
V
of derde(n) getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme af te wenden
of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de
gevolgen daarvan te beperken.

SCHADE
ARTIKEL 3

Onder schade wordt verstaan:
1 schade aan personen
	letsel of aantasting van de gezondheid van
personen, al dan niet de dood ten gevolge
hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade;
onder schade aan personen wordt niet verstaan:
	de door (potentiële) benadeelden gemaakte
kosten van maatregelen ter voorkoming van
schade als bedoeld in artikel 6:96 BW en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder
begrepen de daaruit voortvloeiende schade;
2 schade aan zaken
	beschadiging en/of vernietiging en/of verloren
gaan van zaken van anderen dan de verzekerden, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende
schade;
onder schade aan zaken wordt niet verstaan:
	de door (potentiële) benadeelden gemaakte
kosten van maatregelen ter voorkoming van
schade als bedoeld in artikel 6:96 BW en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder
begrepen de daaruit voortvloeiende schade.

HOEDANIGHEID
Verzekerd is de aansprakelijkheid als particulier en
als ondernemer, tenzij uit de polis anders blijkt.
ARTIKEL 3.1

PARTICULIER
Indien een verzekerde in zijn hoedanigheid van
particulier een beroep doet op deze polis, dan is de
aansprakelijkheid verband houdende met het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep,
alsmede het verrichten van betaalde handenarbeid,
niet gedekt.

ARTIKEL 2.5

Deze beperkingen van de hoedanigheid gelden niet
voor de in artikel 2 genoemde kinderen, indien zij
tijdens vakantie of vrije tijd werkzaamheden voor
anderen dan de verzekerden verrichten al dan niet
tegen betaling. De aansprakelijkheid van de kinderen
is in dit geval slechts verzekerd voor zover hun
aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere
verzekering. Aanspraken van de werkgever of diens
rechtverkrijgenden of nagelaten betrekkingen zijn niet
gedekt.

KOSTEN TER VOORKOMING EN VERMINDERING
VAN SCHADE

ARTIKEL 3.2

ONDERNEMER
Dit zijn de kosten van maatregelen die tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege
verzekeringnemer of een verzekerde worden getroffen
en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk
dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor,
als de schade zich zou hebben voorgedaan, de verzekering dekking biedt. Hetzelfde geldt voor kosten die
zijn gemaakt om een zodanige schade te beperken.

I ndien een verzekerde buiten zijn hoedanigheid van
particulier een beroep doet op deze polis, dan is de
aansprakelijkheid uitsluitend gedekt binnen het raam
van de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf van
verzekeringnemer als omschreven in de polis.
ARTIKEL 4

OMVANG VAN DE DEKKING
ARTIKEL 2.6

TERRORISME

ARTIKEL 4.1

AANSPRAKELIJKHEID
Onder terrorisme wordt verstaan:
–	gewelddadige handelingen en/of gedragingen,
in de vorm van een aanslag of een reeks van in
tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, alsmede

 e verzekering dekt de aansprakelijkheid van de
D
verzekerden overeenkomstig de voorwaarden.
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ARTIKEL 4.2

VERZEKERINGSGEBIED
I n het kader van privé- en zakenreizen binnen het
raam van de verzekerde hoedanigheid geeft de verzekering dekking voor schade waar ook ter wereld
ontstaan.
Tenzij uit de polis anders blijkt is de dekking van de
overige aansprakelijkheid beperkt tot schade die is
ontstaan binnen Europa.

–	van een tot een groep behorende verzekerde voor
schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit
seksuele of seksueel getinte gedragingen van
welke aard dan ook van een of meer tot de groep
behorende personen, ook in geval niet de verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen.
ARTIKEL 5.3

OPZICHT

Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade:
–	aan zaken die een verzekerde of iemand namens
SAMENLOOP
hem onder zich heeft in verband met zijn/
haar (neven)bedrijf of (neven)beroep, alsmede
Indien de door deze verzekering gedekte aansprabetaalde handenarbeid;
kelijkheid ook is gedekt onder (een) andere
–	aan zaken die een verzekerde of iemand namens
verzekering(en) of daaronder zou zijn gedekt als
hem onder zich heeft uit hoofde van een huur-,
deze verzekering niet zou hebben bestaan, geldt deze
huurkoop-, lease-, erfpacht-, pacht- of pandoververzekering uitsluitend als aanvullende verzekering
eenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht
op de andere verzekering(en). Een eigen risico van
van gebruik en bewoning);
een andere verzekering is niet gedekt.
–	aan zaken, die een verzekerde onrechtmatig
onder zich heeft;
ARTIKEL 4.4
–	aan motorrijtuigen, (sta-)caravans, vouwwagens,
ONZEKERE GEBEURTENIS
paardentrailers, motor- en zeilvaartuigen waaronder zeilplanken en luchtvaartuigen, die een
Indien de schadeveroorzakende gebeurtenis zich
verzekerde of iemand namens hem/haar onder
reeds voorafgaand aan het sluiten (of wijzigen) van
zich heeft;
de overeenkomst heeft voorgedaan, moet het ten
–	bestaande uit en/of als gevolg van verlies, diefstal
tijde van het sluiten (of wijzigen) van de overeenof vermissing van geld, geldwaardige papieren,
komst onzeker zijn dat uit deze gebeurtenis schade
bank-, giro-, betaalpassen of creditcards, die een
voor een derde zou onstaan, dan wel dat daaruit naar
verzekerde of iemand namens hem/haar onder
de normale loop der omstandigheden nog schade zou
zich heeft.
ontstaan.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
ARTIKEL 5
1 kinderen tot en met 13 jaar
UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN
	schade aan zaken die kinderen tot en met 13 jaar
onder zich hebben, tenzij het schade betreft aan
ARTIKEL 5.1
zaken die een andere verzekerde mede onder zich
OPZET
heeft;
2 zaken van ondergeschikten
Uitgesloten is de aansprakelijkheid:
	schade aan zaken van ondergeschikten waarvoor
–	van een verzekerde voor schade veroorzaakt door
de verzekeringnemer als werkgever aansprakelijk
en/of voortvloeiende uit zijn/haar opzettelijk en
is;
tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk 3 schade die door een brandverzekeraar is vergoed
handelen of nalaten;
	schade aan zaken die een verzekerde, of iemand
–	van een tot een groep behorende verzekerde voor
namens hem, anders dan krachtens huur, pacht,
schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit
bruikleen of bewaarneming onder zich heeft,
opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht
indien en voor zover die schade door een brandwederrechtelijk handelen of nalaten van een of
verzekeraar is vergoed;
meer tot de groep behorende personen, ook in
4 schade aan het motorrijtuig zelf tijdens joy-riding
geval niet de verzekerde zelf zodanig heeft ge	schade aan het motorrijtuig zelf tijdens joy-riding
handeld of nagelaten.
door een verzekerde jonger dan 18 jaar als nader
omschreven in deze rubriek;
Aan het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk
5 vakantiewoning
handelen of nalaten doet niet af dat de verzekerde of, 	schade aan de gehuurde vakantiewoning als nader
ingeval deze tot een groep behoort, een of meer tot
omschreven in rubriek B;
de groep behorende personen zodanig onder invloed
6 antenne
van alcohol of andere stoffen verkeert/verkeren, dat
	schade veroorzaakt door een antenne als nader
deze/die niet in staat is/zijn zijn/hun wil te bepalen.
omschreven in rubriek B.

ARTIKEL 5.2
Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade
SEKSUELE GEDRAGINGEN
aan zaken die een verzekerde of iemand namens
hem/haar onder zich heeft, anders dan in de gevallen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid:
als hierboven bedoeld, zijn verzekerd tot een bedrag
–	van een verzekerde voor schade veroorzaakt door van 25.000 euro per gebeurtenis.
en/of voortvloeiende uit seksuele of seksueel
getinte gedragingen van welke aard dan ook;
ARTIKEL 4.3
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ARTIKEL 5.4

MOTORRIJTUIGEN
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat een
verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt
of gebruikt.
Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor:
1 ontkoppelde aanhanger
	schade veroorzaakt met of door een ontkoppelde
aanhanger, tenzij deze, na van een motorrijtuig
te zijn losgemaakt of losgeraakt, nog niet buiten
het verkeer tot stilstand is gekomen;
2 laden/lossen
	schade veroorzaakt met of door zaken die worden
geladen op of gelost van een motorrijtuig;
3 afgevallen/afvallende lading
	schade veroorzaakt met of door zaken die zich
bevinden op, vallen van of gevallen zijn van een
motorrijtuig, anders dan tijdens laad- en loswerkzaamheden;
4 passagiersrisico
	schade veroorzaakt als passagier van een motorrijtuig;
5 gebruik van motorrijtuigen door ondergeschikten
	schade veroorzaakt door ondergeschikten met of
door een motorrijtuig waarvan geen der andere
verzekerden dan de ondergeschikte houder of
bezitter is, mits verzekeringnemer voor die
schade aansprakelijk is;
6 schade aan ondergeschikten
	schade aan ondergeschikten waarvoor verzekeringnemer als werkgever aansprakelijk is en het
een motorrijtuig betreft waarvan verzekeringnemer geen eigenaar is of bezitter in gevolge
een lease-overeenkomst;
7	
machines/kinderspeelgoed/op afstand bediende
modelauto’s
schade veroorzaakt met of door:
–	motorisch voortbewogen agrarische machines/
werktuigen, mits zij een snelheid van 10
km per uur niet kunnen overschrijden en de
schade is ontstaan op het eigen erf, agrarisch terrein of in een agrarisch gebouw; deze
insluiting geldt uitdrukkelijk niet voor schade
veroorzaakt met of door tractoren, minitractoren, tweewielige tractoren (ook indien
gebruikt als agrarisch werktuig), (vork)heftrucks, verreikers en zelfrijdende combines,
hakselaars, rooimachines en dergelijke
objecten;
–	motorisch voortbewogen maaimachines,
kinderspeelgoed en andere huishoudelijke
objecten,
mits zij een snelheid van 10 km per uur niet
kunnen overschrijden;
– op afstand bediende modelauto’s.

	De onder 3 tot en met 7 omschreven dekking
geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt
gedekt door een andere verzekering.
8 joyriding
	schade veroorzaakt tijdens joyriding met een
motorrijtuig, mits de veroorzaker jonger is dan
18 jaar; in afwijking van het bepaalde in artikel
5.3 omvat deze dekking tevens de aansprakelijk-

heid voor schade aan het motorrijtuig waarmee
joyriding is gepleegd, tot ten hoogste een bedrag
van 10.000 euro per gebeurtenis; onder joyriding
wordt verstaan elk wederrechtelijk gebruik van
een motorrijtuig, zonder de bedoeling te hebben
zich dit motorrijtuig toe te eigenen;
uitgesloten blijft de aansprakelijkheid:
–	ingeval van diefstal of verduistering van het
motorrijtuig;
–	ingeval van joyriding zonder geweldpleging, als
voor het motorrijtuig een aansprakelijkheidsverzekering is gesloten.
ARTIKEL 5.5

VAARTUIGEN
 itgesloten is de aansprakelijkheid voor schade verU
oorzaakt met of door een vaartuig.
Deze uitsluiting geldt echter niet voor:
–	schade veroorzaakt met of door roeiboten, kano’s,
zeilplanken, punters, pramen, veilingschepen en
op afstand bediende modelboten;
–	schade veroorzaakt met of door zeilboten met
een zeiloppervlakte van ten hoogste 16 m2, tenzij
deze zijn uitgerust met een (buitenboord)motor
met een vermogen van meer dan 3 kw (ongeveer
4 pk);
–	de aansprakelijkheid van een verzekerde als
passagier van een vaartuig, met inbegrip van
schade aan dat vaartuig;
–	schade veroorzaakt met of door een door verzekerde bewoonde woonboot, afgemeerd op
de vaste ligplaats, met de daarbij behorende
bebouwingen.
 e in dit artikelonderdeel omschreven dekking geldt
D
niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt
door een andere verzekering.
ARTIKEL 5.6

LUCHTVAARTUIGEN
 itgesloten is de aansprakelijkheid voor schade
U
veroorzaakt met of door een luchtvaartuig, modelvliegtuig, zeilvliegtuig, doelvliegtuig, valschermzweeftoestel, kabelvlieger, luchtschip, modelraket alsmede
een ballon met een diameter van meer dan 1 meter
in geheel gevulde toestand.
Deze uitsluiting geldt echter niet voor:
–	schade veroorzaakt met of door modelvliegtuigen,
waarvan het gewicht ten hoogste 20 kg bedraagt;
–	schade veroorzaakt met of door een kabelvlieger
met een oppervlakte van maximaal 1,5 m2;
–	schade veroorzaakt tijdens deltavliegen, parasailing en parachutespringen;
–	de aansprakelijkheid als passagier van een luchtvaartuig, met inbegrip van schade aan dat luchtvaartuig.
 e in dit artikelonderdeel omschreven dekking geldt
D
niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt
door een andere verzekering.
ARTIKEL 5.7

MOLEST EN ATOOMKERNREACTIES
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade:
–	veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend
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conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer en muiterij;
de zes genoemde vormen van molest, alsmede de
definities daarvan, vormen een onderdeel van de
tekst die door het Verbond van Verzekeraars in
Nederland d.d. 2 november 1981 ter Griffie van
de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is
gedeponeerd;
–	schade die is veroorzaakt door, opgetreden bij of
voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig
hoe deze zijn ontstaan;
deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot
schade veroorzaakt door radio-actieve nucliden,
die zich buiten een kerninstallatie bevinden en
gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te
worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige, of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden,
mits er een door enige overheid afgegeven
vergunning (voor zover vereist) van kracht is
voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich
ontdoen van radio-actieve stoffen.
Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede
een kerninstallatie aan boord van een schip; voor
zover krachtens enige wet of enig verdrag een
derde voor de geleden schade aansprakelijk is,
blijft deze uitsluiting van toepassing.
ARTIKEL 5.8

het gebruik van vuurwapens tijdens de jacht in het
algemeen is uitsluitend gedekt voor zover uitdrukkelijk meeverzekerd.
ARTIKEL 5.12

GENETISCH GEMODIFICEERD ORGANISME
 itgesloten is de aansprakelijkheid voor schade verU
oorzaakt door, voortvloeiende uit of verband houdend
met gemodificeerd organisme. Hierbij onder organisme te verstaan elke biologische entiteit met het
vermogen tot vermenigvuldiging of tot overdracht
van genetisch materiaal en onder genetisch gemodificeerd organime een organisme waarvan het genetisch
materiaal is veranderd anders dan door natuurlijke
voortplanting en/of het opnieuw samenstellen van
natuurlijke eigenschappen.
ARTIKEL 5.13

(ELECTRO)MAGNETISCHE VELDEN
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt door, voortvloeiende uit of verband
houdend met (electro)magnetische velden.
ARTIKEL 5.14

ASBEST
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt door, voortvloeiende uit of verband
houdend met asbest of asbest bevattende zaken.

RISICOVERZWARENDE BEDINGEN
ARTIKEL 5.15

Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade
die voortvloeit uit een boete-, schadevergoedings-,
garantie-, vrijwarings- of ander beding van soortgelijke strekking, tenzij en voor zover een verzekerde
ook zonder een dergelijk beding aansprakelijk zou
zijn geweest.

HUISVESTING WERKNEMERS

ARTIKEL 5.9

ARTIKEL 5.16

WOONPLAATS NIET LANGER IN NEDERLAND

EIGEN RISICO

Uitgesloten is de aansprakelijkheid van een verzekerde, die zijn/haar woonplaats niet langer in Nederland heeft, met dien verstande dat dan de dekking
voor hem/haar eindigt 30 dagen na vertrek.

 oor schade (mede) veroorzaakt als bedrijf geldt
V
een eigen risico van 250 euro per gebeurtenis.

Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt door, voortvloeiende uit of verband
houdend met het verschaffen van onderdak aan
werknemer(s), tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 6

SCHADE
ARTIKEL 5.10

BEDRIJF BUITEN NEDERLAND

ARTIKEL 6.1

VERPLICHTINGEN
 itgesloten is de aansprakelijkheid voor schade
U
verband houdend met een bedrijf(sonderdeel) van
verzekeringnemer dat buiten Nederland is gevestigd.

1 Schademeldingsplicht
	Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering
gerechtigde op de hoogte is of behoort te zijn
ARTIKEL 5.11
van een gebeurtenis die voor de maatschappij tot
WAPENS
een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die
gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade
is te melden.
veroorzaakt in verband met het bezit en/of het
2 Schade-informatieplicht
gebruik van wapens als genoemd in de Wet Wapens
	Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde
en Munitie, waarvoor verzekerde geen vergunning
zijn verplicht binnen een redelijke termijn aan de
heeft. Wel is gedekt de aansprakelijkheid voor schade
maatschappij alle inlichtingen en bescheiden te
veroorzaakt tijdens de jacht, mits de jacht plaatsverschaffen die voor de maatschappij van belang
vindt ter verdelging van schadelijk gedierte op de
zijn om haar uitkeringsplicht te beoordelen.
bij verzekeringnemer voor agrarische doeleinden in
3	
Medewerkingsplicht / Plicht om schade te voorgebruik zijnde terreinen. De aansprakelijkheid voor
komen en te verminderen
schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of
	Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde
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zijn verplicht hun volle medewerking te verlenen
en alles na te laten wat de belangen van de maatschappij zou kunnen benadelen. Dit betekent
voorts de plicht om bij de verwezenlijking van
een gebeurtenis waarvoor de verzekering dekking
biedt, of het ophanden zijn daarvan, binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen die tot
voorkoming of vermindering van schade kunnen
leiden.
ARTIKEL 6.2

VERLIES VAN RECHTEN EN VERJARING
1 Sanctie bij niet nakomen verplichtingen
	Aan deze verzekering kunnen geen rechten
worden ontleend indien verzekeringnemer of de
tot uitkering gerechtigde een of meer van de
hierboven en / of elders in deze voorwaarden
genoemde verplichtingen niet is nagekomen en
daardoor de belangen van de maatschappij heeft
benadeeld.
2 Sanctie bij opzet tot misleiding
	Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien
verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde de hiervoor omschreven verplichtingen niet
is nagekomen met het opzet de verzekeraar te
misleiden, tenzij de misleiding deze sanctie niet
rechtvaardigt.
3 Verjaring
	Een rechtsvordering tegen de maatschappij tot
het doen van een uitkering verjaart door verloop
van drie jaren na het moment waarop de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde kennis
kreeg of had kunnen krijgen van een gebeurtenis
waaruit voor de maatschappij een verplichting tot
uitkering kan voortvloeien.

of indirect) verband houden met:
– terrorisme of preventieve maatregelen;
–	handelingen of gedragingen ter voorbereiding van
terrorisme of preventieve maatregelen,
dat de schadevergoeding door de maatschappij kan
worden beperkt tot het bedrag van de uitkering
die de maatschappij ontvangt van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT).
Het Protocol afwikkeling claims bij terrorismeschaden
is van toepassing.
De NHT beslist of er sprake is van een terrorismeschade. Op vergoeding kan niet eerder aanspraak
worden gemaakt dan na deze beslissing en de
bekendmaking van het bedrag van de vergoeding.
Verlies van recht op uitkering
In afwijking van hetgeen elders in de polis is bepaald,
vervalt elk recht op schadevergoeding of uitkering als
de melding van de claim niet is gedaan binnen twee
jaar nadat de NHT heeft beslist of er sprake is van
een terrorismeschade.
ARTIKEL 8

PREMIE
ARTIKEL 8.1

PREMIEBETALING

1 Premie verschuldigd per premievervaldatum
	De premie, waarin begrepen de kosten en de
assurantiebelasting, is bij vooruitbetaling op de
premievervaldatum verschuldigd. Deze datum
wordt altijd op het betalingsverzoek vermeld.
2 Gevolg van wanbetaling bij aanvangspremie
	Indien verzekeringnemer de aanvangspremie,
ARTIKEL 7
dat is de eerste premie die na het sluiten van
SCHADEREGELING
de verzekering verschuldigd wordt, niet uiterlijk
op de dertigste dag na ontvangst van het betaARTIKEL 7.1
lingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt
RECHTSTREEKSE REGELING MET BENADEELDEN
zonder dat een aanmaning door de maatschappij
is vereist geen dekking verleend ten aanzien van
De maatschappij belast zich met de regeling en de
alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden
vaststelling van de schade. Zij heeft het recht benanadat 30 dagen sinds de ingangsdatum zijn verdeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met
streken.
hen schikkingen te treffen. De belangen van verzeOnder aanvangspremie wordt mede verstaan de
kerde zullen daarbij in aanmerking worden genomen.
premie die de verzekeringnemer in verband met
De maatschappij is niet gebonden aan enige toezegeen tussentijdse wijziging van de verzekering
ging van een verzekerde omtrent erkenning van
verschuldigd wordt.
aansprakelijkheid dan wel vergoedingsverplichting.
3	
Gevolg van wanbetaling bij vervolgpremie en
volgende premietermijnen
ARTIKEL 7.2
	Indien verzekeringnemer de tweede en/of
SCHADEREGELING BIJ TERRORISMESCHADE
volgende premietermijnen, dan wel de vervolgpremie weigert te betalen, wordt geen dekking
De maatschappij heeft zich voor het terrorismerisico
verleend ten aanzien van gebeurtenissen die na
herverzekerd bij de Nederlandse Herverzekeringsde voor die premie geldende vervaldag hebben
maatschappij voor Terrorismeschaden NV (NHT).
plaatsgevonden. Indien verzekeringnemer de
tweede en/of volgende premietermijnen, dan wel
Uitkeringsprotocol
de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen
Op de schaderegeling van een schade als gevolg van
dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen
terrorisme is het ‘Protocol afwikkeling claims’ van de
die hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende
NHT van toepassing. De volledige tekst van het prodag nadat de maatschappij de verzekeringnemer
tocol is te raadplegen op www.terrorismeverzekerd.nl.
na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en
betaling is uitgebleven.
Beperking schadevergoedingsplicht
Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de
In aanvulling op de overige polisbepalingen geldt ten
premie die de verzekeringnemer bij stilzwijgende
aanzien van de dekking voor aanspraken die (direct
verlenging van de verzekering verschuldigd wordt.
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4	
Verschuldigdheid premie blijft /Herstel dekking
bij betaling achteraf
	Ook al wordt de dekking wegens wanbetaling
opgeschort of beëindigd, de verzekeringnemer
blijft verplicht de premie te voldoen. De dekking
wordt weer van kracht voor gebeurtenissen
die hebben plaatsgevonden na de dag waarop
hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is,
voor het geheel, dus inclusief alle tot dan toe
onbetaald gebleven opeisbare premietermijnen,
door de maatschappij is ontvangen.

De maatschappij behoudt zich het recht voor de
premie en/of de voorwaarden hierop aan te passen
dan wel de verzekering te beëindigen.
Indien ingeval van schade blijkt dat deze verplichting
niet is nagekomen, en de wijziging en/of uitbreiding
van de bedrijfsactiviteiten van dien aard is dat de
verzekering niet, of niet met dezelfde premie en/
of voorwaarden zou zijn voortgezet, heeft de maatschappij het recht om de schade en de eventueel te
maken kosten van verweer niet of niet volledig te
vergoeden.

ARTIKEL 8.2

ARTIKEL 11

PREMIERESTITUTIE

GELDIGHEIDSDUUR EN OPZEGMOGELIJLKHEDEN

Behalve bij opzegging wegens opzet de verzekeraar
te misleiden, wordt bij tussentijdse beëindiging de
lopende premie naar billijkheid verminderd.
Restitutie vindt niet plaats indien het te restitueren
bedrag minder dan 10 euro bedraagt.

ARTIKEL 11.1

ARTIKEL 8.3

HERBEREKENING
I ndien of voor zover de premie is gebaseerd op variabele factoren als omzet, jaarloon of dergelijke kan
de maatschappij van verzekeringnemer verlangen
om periodiek gegevens te verschaffen teneinde
de juiste premie te kunnen berekenen. Indien de
verzekeringnemer niet binnen de gestelde termijn
voldoet aan een daartoe strekkend verzoek, heeft
de maatschappij het recht om de geldende premie
te verhogen met 50% of zoveel meer als de maatschappij toekomt op grond van de haar bekende
gegevens.

CONTRACTTERMIJN VAN DE VERZEKERING
De verzekering wordt afgesloten voor een bepaalde
periode. Deze periode, aan te duiden als eerste
contracttermijn, eindigt op de contractvervaldatum
zoals vermeld in de polis die na het afsluiten van de
verzekering is afgegeven.
Na afloop van de eerste contracttermijn wordt de
verzekering, behoudens toepassing van een opzegmogelijkheid, telkens verlengd voor een periode van
12 maanden. De einddatum van een verlengingsperiode geldt als nieuwe contractvervaldatum.
ARTIKEL 11.2

OPZEGMOGELIJKHEDEN VOOR DE MAATSCHAPPIJ

De maatschappij heeft het recht de verzekering
schriftelijk te beëindigen:
1	Tegen het einde van een verstreken contracttermijn, met inachtneming van een opzegtermijn
ARTIKEL 9
van ten minste twee maanden.
WIJZIGING VAN PREMIE EN VOORWAARDEN
2	Indien de verzekeringnemer de verschuldigde
premie weigert te betalen of niet tijdig betaalt.
De maatschappij heeft het recht om de premie en/of
In geval van niet tijdige betaling van de vervolgvoorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort
premie echter uitsluitend indien de maatschappij
als deze verzekering te herzien en deze verzekering
de verzekeringnemer na de premievervaldag
tussentijds aan te passen aan de nieuwe premie en/
vruchteloos tot betaling heeft aangemaand. De
of voorwaarden. De maatschappij zal verzekeringverzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief
nemer van tevoren schriftelijk in kennis stellen van
genoemde datum; die datum zal bij niet tijdige
de aanpassing. Tot 30 dagen na de datum waarop de
betaling van de vervolgpremie niet eerder zijn dan
aanpassing is gaan gelden, heeft verzekeringnemer
een datum die twee maanden na de dagtekening
het recht deze schriftelijk te weigeren, indien de
van de opzeggingsbrief ligt.
aanpassing leidt tot hogere premie of voorwaarden
3	Binnen twee maanden na de ontdekking dat de
die voor hem nadeliger zijn. Indien verzekeringnemer
verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het
van dit recht gebruik maakt eindigt de verzekering
aangaan van de verzekering niet is nagekomen
op de datum waarop de aanpassing is gaan gelden.
en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met
Als de verzekering bestaat uit verschillende in de
het opzet de maatschappij te misleiden dan wel
polis vermelde en in de premieopstelling gespecifide maatschappij de verzekering bij kennis van de
ceerde onderdelen, dan geldt de regeling in dit artikel
ware stand van zaken niet zou hebben gesloten.
per onderdeel en is beëindiging alleen mogelijk voor
4	Indien in geval van schade opzettelijk onjuiste
de onderdelen waarop de aanpassing betrekking
gegevens zijn verstrekt, met onmiddellijke ingang.
heeft.
5	Na een schademelding op grond van een naar
redelijkheid en billijkheid als ongunstig te beARTIKEL 10
schouwen schadeverloop, mits de opzegging
RISICOWIJZIGING
uiterlijk op de 30e dag na betaling dan wel
afwijzing van de schade door de maatschappij
Bij wijziging en/of uitbreiding van de bedrijfsactiviis geschied en de verzekeringnemer reeds een
teiten is verzekeringnemer verplicht hiervan medewaarschuwingsbrief met betrekking tot het
deling te doen aan de maatschappij.
ongunstige schadeverloop had ontvangen, met
een opzegtermijn van twee maanden.
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ARTIKEL 11.3

OPZEGMOGELIJKHEDEN VOOR DE VERZEKERINGNEMER
De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering
schriftelijk te beëindigen:
1	Tegen het einde van de eerste contracttermijn,
met inachtneming van een opzegtermijn van ten
minste twee maanden. De verzekering eindigt
in dat geval op de contractvervaldatum. Na het
verstrijken van de eerste contracttermijn kan
de verzekering ieder moment worden opgezegd,
met inachtneming van een opzegtermijn van ten
minste één maand.
2	Binnen één maand na ontvangst van de mededeling van de maatschappij houdende een wijziging
van premie en/of voorwaarden ten nadele van
verzekeringnemer en/of verzekerde. De verzekering eindigt op de dag waarop de wijziging volgens de mededeling van de verzekeraar ingaat,
maar niet eerder dan een maand na de datum
van dagtekening van bedoelde mededeling.
3	Binnen twee maanden nadat de maatschappij
tegenover verzekeringnemer een beroep op de
niet-nakoming van de mededelingsplicht bij het
aangaan van de verzekering heeft gedaan. De
verzekering eindigt op de datum die in de opzeggingsbrief is vermeld of bij gebreke daarvan op de
datum van dagtekening van de opzeggingsbrief.
4	Na een schademelding op grond van een naar
redelijkheid en billijkheid als ongunstig te
beschouwen schadeverloop, mits de opzegging
uiterlijk op de 30e dag na betaling dan wel afwijzing van de schade door de verzekeringnemer is
geschied en deze van de maatschappij reeds een
waarschuwingsbrief met betrekking tot het ongunstige schadeverloop had ontvangen, met een
opzegtermijn van twee maanden.
ARTIKEL 11.4

BEËINDIGING/HERZIENING NA WETSWIJZIGING
In aanvulling op artikel 11.2 heeft de maatschappij
tevens het recht om, indien gedurende de contractduur het aansprakelijkheidsrisico wordt of zal worden
verzwaard door wetgeving in formele of in materiële
zin, de verzekering tussentijds op te zeggen dan wel
te herzien. Bij opzegging wordt een termijn van 30
dagen in aanmerking genomen.
In geval van herziening heeft verzekeringnemer het
recht deze schriftelijk te weigeren tot 30 dagen na
de ingangsdatum van de herziening.

komst onzeker zijn dat uit deze gebeurtenis schade
voor een derde zou onstaan, dan wel dat daaruit
naar de normale loop der omstandigheden nog
schade zou ontstaan.
ARTIKEL 1.2

AANSPRAKELIJKHEID
 e verzekering dekt de aansprakelijkheid van
D
de verzekerden voor schade ontstaan tijdens de
contractduur ongeacht wanneer het schadeveroorzakende feit heeft plaatsgevonden.
ARTIKEL 1.3

VERZEKERD BEDRAG/GEBEURTENIS
De verzekering geeft dekking tot ten hoogste de in
de polis vermelde verzekerde bedragen per gebeurtenis en per verzekeringsjaar; deze bedragen gelden
voor alle verzekerden tezamen. Onder gebeurtenis
wordt verstaan ieder voorval of reeks van met elkaar
verband houdende voorvallen tengevolge waarvan
schade is ontstaan.
ARTIKEL 1.4

ONDERLINGE AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte
van elkaar is uitsluitend meeverzekerd voor de door
de betrokken verzekerden geleden schade aan personen, voor zover deze verzekerden terzake van de
gebeurtenis geen aanspraken uit anderen hoofde
hebben.
Geen schadevergoeding zal worden verleend indien
de vorderende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken natuurlijke
persoon of diens nagelaten betrekkingen.
De aansprakelijkheid van een verzekerde jegens
ondergeschikten voor schade ten gevolge van een
bedrijfsongeval is ook ten aanzien van schade aan
zaken meeverzekerd.
Indien de aansprakelijkheid van meer gezinnen/huishoudens op de polis is verzekerd gelden de in dit artikelonderdeel genoemde beperkingen voor de dekking
van de onderlinge aansprakelijkheid niet voor zover
de schade is veroorzaakt aan een lid van een ander
gezin/huishouden en geleden is in de particuliere
hoedanigheid.

AANSPRAKELIJKHEID AGRARISCH BEDRIJF
EN GEZIN

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan
(zaken van) bedrijven al of niet op de polis genoemd,
al of niet in Nederland gevestigd, waarvan één of
meer verzekeringnemer(s) en / of echtgeno(o)te(n)
dan wel degene met wie in maatschapsverband wordt
samengewerkt en / of echtgeno(o)te(n) eigenaar of
mede-eigenaar is.

ARTIKEL 1

ARTIKEL 1.5

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

DEKKING NA BEËINDIGING VAN DE VERZEKERING

ARTIKEL 1.1

De verzekering geeft eveneens dekking voor schade
ontstaan binnen 5 jaar na beëindiging van de verzekeringsovereenkomst wegens opheffing van het
bedrijf, mits het schadeveroorzakende feit heeft
plaatsgevonden binnen de contractduur van de verzekering.

RUBRIEK B

ONZEKERE GEBEURTENIS
Indien de schadeveroorzakende gebeurtenis zich
reeds voorafgaand aan het sluiten (of wijzigen) van
de overeenkomst heeft voorgedaan, moet het ten
tijde van het sluiten (of wijzigen) van de overeen-
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–	als bezitter van een tweede woning, recreatiewoning, stacaravan of huisje op een volkstuincomplex, mits deze niet uitsluitend dient tot
Zo nodig boven het verzekerde bedrag vergoedt de
verhuur aan derden;
maatschappij:
–	als bezitter van een voor eigen bewoning
1	
kosten ter voorkoming en vermindering van de
bestemde woning in aanbouw.
schade
2 vakantiewoning
	de kosten ter voorkoming en vermindering van de 	de verzekering dekt de aansprakelijkheid van een
schade als omschreven in artikel 2.5 van rubriek
verzekerde voor schade aan de door hem/haar
A, met dien verstande dat de te vergoeden kosten
voor vakantiedoeleinden gehuurde woning en de
per gebeurtenis respectievelijk per verzekeringsdaartoe behorende inboedel, veroorzaakt door
jaar maximaal de daarvoor verzekerde bedragen
brand of water dat als gevolg van een plotselinge
zullen belopen;
onzekere gebeurtenis is gestroomd uit in de
2 kosten van verweer
woning aanwezige leidingen, installaties en
	de kosten van met goedvinden of op verlangen
toestellen.
van de maatschappij verleende rechtsbijstand en/ 3 schade door antenne
of gevoerde procedures; indien het totale bedrag
	de verzekering dekt de aansprakelijkheid van een
dat van verzekerde wordt gevorderd het verzeverzekerde voor schade veroorzaakt door een
kerde bedrag per gebeurtenis overschrijdt, zullen
antenne, met inbegrip van de schade veroorzaakt
de hier bedoelde kosten worden vergoed naar
aan het door hem/haar voor eigen bewoning of
verhouding van dat bedrag tot de hoogte
gebruik gehuurde pand.
van de ingediende vordering(en);
Overige gevallen van schade door onroerende zaken
3 wettelijke rente
zijn niet gedekt. Schade verband houdend met
	de wettelijke rente over dat deel van de hoofdsom exploitatie van onroerende zaken in de zin van
dat onder de dekking van de verzekering valt.
verpachten of verhuren, waaronder ook grond, is
uitsluitend gedekt indien en voor zover nadrukkelijk
ARTIKEL 1.7
meeverzekerd.
LEVERINGSVOORWAARDEN
Op de in dit artikelonderdeel onder 2 en 3 omschreven dekking is de in artikel 5.3 van rubriek A
Indien de verzekeringnemer aansprakelijkheidsbeper- genoemde uitsluiting niet van toepassing.
kende leveringsvoorwaarden hanteert, zal de maatschappij hem volgen in zijn beslissing om zich hierop ARTIKEL 1.10
al of niet te beroepen jegens de direct bij de gebeur- BURENHULP
tenis betrokken benadeelde(n).
Verzekerd is de aansprakelijkheid van personen die
ARTIKEL 1.8
zonder tegenprestatie hulp verlenen in het bedrijf van
ZEKERHEIDSTELLING
verzekeringnemer voor schade anders dan aan de
verzekeringnemer. Tevens is verzekerd de aanspraIndien een buitenlandse overheid in verband met een kelijkheid van verzekerden die zonder tegenprestatie
gedekte gebeurtenis een zekerheidstelling verlangt
hulp verlenen in een bedrijf van dezelfde soort als dat
ter waarborging van de rechten van benadeelden, zal van verzekeringnemer, voor zover deze aansprakede maatschappij deze voorschieten tot ten hoogste
lijkheid niet wordt gedekt door een andere verzeke10% van het verzekerde bedrag. De verzekerden
ring.
zijn verplicht de maatschappij te machtigen over de
zekerheid te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven ARTIKEL 1.11
en alle medewerking te verlenen om terugbetaling
CHEMISCHE EN BIOLOGISCHE MIDDELEN
van het voorgeschoten bedrag aan de maatschappij
te verkrijgen.
Verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade verband houdend met chemische
ARTIKEL 1.9
en biologische middelen, ook indien deze middelen
ONROERENDE ZAKEN
worden verspreid met behulp van een motorrijtuig, in
welk geval de uitsluiting genoemd in artikel 5.4 van
Met betrekking tot onroerende zaken gelden de
rubriek A niet van toepassing is. Dit risico is uitsluivolgende bepalingen:
tend verzekerd indien genoemde middelen worden
1 eigen opstallen
aangewend in en ten behoeve van het eigen bedrijf
	De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de
van verzekeringnemer. Een vereiste voor dekking is
verzekeringnemer of één van de bij hem/haar
tevens dat zonodig sprake is van een officieel toegeinwonende verzekerden:
laten middel en toegestane toepassing.
–	als bezitter of gebruiker van panden die door
hem/ haar worden bewoond dan wel worden
ARTIKEL 1.12
gebruikt;
VRIENDENDIENST ALS PARTICULIER, SPORT EN
–	als bezitter van een woning, die hetzij door
SPEL/LOGEER-OPPASSITUATIE
de bezitter niet meer wordt bewoond, doch
die hij/zij nog wel in bezit heeft, hetzij reeds
In de hierna omschreven omstandigheden waaronder
in bezit werd verkregen, doch door hem/ haar de verzekerde aan een ander (de benadeelde) schade
nog niet wordt bewoond, mits deze niet uittoebrengt zonder dat die verzekerde daarvoor aansluitend dient tot verhuur aan derden;
sprakelijk is, kan eveneens een beroep op deze verARTIKEL 1.6

EXTRA VERGOEDINGEN
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zekering worden gedaan voor vergoeding van de door –	schade en kosten die verband houden met het
de benadeelde geleden schade.
vervangen, verbeteren of herstellen van de - door
of onder verantwoordelijkheid van verzekerde Het recht op vergoeding is beperkt tot maximaal
(op)geleverde zaken
12.500 euro per gebeurtenis en geldt voorts indien
–	schade en kosten, ongeacht door wie de kosten
en voor zover:
zijn gemaakt of de schade is geleden, die verband
–	de vordering die bij de verzekerde is ingediend
houden met het geheel of gedeeltelijk opnieuw
betrekking heeft op de door de benadeelde zelf als
verrichten van - door of onder verantwoordelijkrechtstreeks bij de schadegebeurtenis betrokken,
heid van verzekerde - uitgevoerde werkzaamnatuurlijke persoon geleden schade;
heden.
–	de benadeelde een ander is dan een (mede)verzekerde;
ARTIKEL 2.2
–	voor vergoeding van de schade geen beroep kan
VERONTREINIGING BODEM EN WATER
worden gedaan op een andere verzekering, al dan
niet van oudere datum;
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade
–	de schadetoebrengende gedraging en het indienen verband houdende met verontreiniging van de
van de daaruit voortvloeiende vordering zich
bodem, het oppervlaktewater of (een) al dan niet
tijdens de looptijd van de verzekering hebben
ondergrondse watergang(en).
voorgedaan;
–	het ontstaan van de schade niet te wijten is aan
Deze uitsluiting geldt niet voor:
‘eigen schuld’ van de benadeelde.
– schade aan personen;
–	schade aan zaken veroorzaakt op en vanaf locaDe omstandigheden waaronder deze dekking van
ties van derden, behoudens in geval van aannetoepassing is betreffen:
ming van werk en verhuur van mankracht en/of
1 vriendendienst
machines.
	het belangeloos verrichten van werkzaamheden
bij wijze van ‘vriendendienst’, waarbij een direct
ARTIKEL 2.3
verband bestaat tussen die werkzaamheden en
ASSIMILATIEBELICHTING
het toebrengen van de schade zoals geleden door
degene ten behoeve van wie de werkzaamheden
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade
werden verricht;
veroorzaakt met of door assimilatiebelichting aan
2 sportbeoefening
buurgewassen, tenzij verzekeringnemer aantoont,
	het beoefenen van sport en spel, waarbij tijdens
dat de van overheidswege gegeven voorschriften
en in direct verband met de sport-/spelbeoefestrikt zijn nageleefd en de schade niet is te wijten
ningschade wordt toegebracht aan iemand anders aan het niet nakomen daarvan.
dan een (mede)speler;
3 logeer-/oppassituaties
ARTIKEL 2.4
	schadetoebrenging in het kader van logeren/
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
oppassen bij vrienden, familie of kennissen, met
dien verstande dat de schade is geleden door
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voortvloeiend uit
degene(n) bij wie wordt gelogeerd/opgepast.
een handelen of nalaten dat in strijd is met enig van
overheidswege gegeven voorschrift terzake van
ARTIKEL 2
arbeidsomstandigheden, indien een dergelijk handeUITSLUITINGEN
len of nalaten heeft plaatsgevonden in opdracht van
of met goedvinden van de verzekeringnemer.
ARTIKEL 2.1

GELEVERDE ZAKEN/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor:
–	schade aan en waardevermindering van - de door
of onder verantwoordelijkheid van verzekerden (op) geleverde zaken;

Ingeval van een rechtspersoon wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder verzekerde verstaan
een lid van de directie of de bedrijfsleiding, alsmede
enige functionaris in dienst van verzekerde die door
(een lid van) de directie is belast met een bijzondere
verantwoordelijkheid voor de naleving van eerder
genoemde voorschriften.

BLAD

11/11

MODEL LE 03.2.06 E		

VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR AGRARISCHE BEDRIJVEN

