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WAAROM DEZE VOORWAARDEN
BELANGRIJK VOOR U ZIJN
Met de Aansprakelijkheidsverzekering Particulier verzekert u zich tegen schade aan
spullen, gebouwen of dieren van anderen. Of schade aan personen. Bent u of zijn
uw gezinsleden aansprakelijk voor de schade? In veel gevallen betalen wij voor u de
schadevergoeding.

WETEN WAAR U AAN TOE BENT
Wij hebben de afspraken die horen bij uw Aansprakelijkheidsverzekering Particulier helder op een rij gezet.
Zo weet u precies waar u aan toe bent. En wat u van ons kunt verwachten, en wij van u.
U vindt alle afspraken in deze 3 documenten:
1. De Algemene voorwaarden van uw Onderlinge verzekeringsmaatschappij. Hierin staat bijvoorbeeld
hoe het zit met de premiebetaling. En hoe het afsluiten, wijzigen of opzeggen van een verzekering werkt.
2. Deze Bijzondere voorwaarden. Hierin leest u precies waarvoor u verzekerd bent. Wanneer de
Onderlinge verzekeringsmaatschappij schade vergoedt en wanneer niet. En hoeveel schade wij
vergoeden. De Bijzondere voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene voorwaarden. Maar soms
wijkt wat in de Bijzondere voorwaarden staat af van wat in de Algemene voorwaarden staat. In dat
geval gelden de Bijzondere voorwaarden.
3. Uw polis. Dat is uw verzekeringsbewijs. Daarop staan alle gegevens van uw
Aansprakelijkheidsverzekering Particulier. En ook: de bijzondere afspraken die wij met u hebben
gemaakt over de verzekering. Wijkt dit af van wat er in de Algemene of Bijzondere voorwaarden staat?
Dan gaan de afspraken op uw polis altijd voor.

DEZE VOORWAARDEN GAAN OVER U EN OVER ONS
In deze voorwaarden hebben we het over ‘u’ en over ‘ons’. Maar wie bedoelen we daarmee?
• Staat er ‘u’, ‘uw’ of ‘ik’? Dan is dat de persoon die de verzekering afsluit, of de persoon die verzekerd is.
• Met ‘wij’, ‘we’ en ‘ons’ bedoelen we: de Onderlinge verzekeringsmaatschappij waar u de
Aansprakelijkheidsverzekering Particulier heeft afgesloten.

Belangrijke begrippen staan achterin
Het is belangrijk om elkaar goed te begrijpen, juist als het om uw verzekering gaat. Sommige
begrippen hebben daarbij wat meer uitleg nodig. Die begrippen hebben wij in de voorwaarden
onderstreept. In de ‘Begrippenlijst’ achterin deze voorwaarden vindt u de precieze betekenis van
de onderstreepte woorden.
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MIJN VERZEKERING
1. WAT VERZEKER IK MET DE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIER?
•

•
•

•
•

U verzekert zich tegen schade door een gebeurtenis waarvoor u aansprakelijk bent. Het gaat om
schade aan spullen, gebouwen of dieren van anderen of letsel aan personen. Welke schade precies
verzekerd is, leest u hieronder in de tabel.
U bent alleen verzekerd als u schade veroorzaakt als particulier of als vrijwilliger. Daarmee bedoelen
we: u bent niet bezig met betaald werk of met het uitoefenen van een beroep.
Maar, veroorzaken uw meeverzekerde kinderen schade tijdens een stage, vakantie- of bijbaantje?
Die schade valt wél onder de verzekering. Behalve als ze via hun werkgever verzekerd zijn voor
aansprakelijkheid.
U bent ook verzekerd als u schade veroorzaakt tijdens een vriendendienst. Bijvoorbeeld als u een
vriend of kennis helpt verhuizen.
Ook alle gevolgen van de schade zijn meeverzekerd. Bijvoorbeeld: iemands auto is beschadigd,
en tijdens de reparatie moet hij kosten maken voor vervangend vervoer. Of: iemand kan door zijn
verwondingen niet langer werken, en loopt daardoor inkomen mis.

TABEL 1 BIJ VRAAG 1: WAT IS VERZEKERD?
Wat is wel verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

•

Letsel dat u of uw medeverzekerden
veroorzaken bij anderen. Of letsel
dat u veroorzaakt bij één van uw
medeverzekerden.

•

Letsel aan uw medeverzekerden, als
zij via een andere verzekering een
vergoeding kunnen krijgen.

•

Schade aan of verlies van spullen
of dieren die het eigendom zijn van
anderen. Of schade aan gebouwen
van anderen. Veroorzaakt door u of uw
medeverzekerden.

•

Schade aan spullen of gebouwen die u
huurt, least, pacht of in (vrucht)gebruik
heeft.
Schade aan spullen van uw werkgever
die u leent of gebruikt.
Schade aan motorrijtuigen, (sta)caravans,
aanhangwagens, vouwwagens,
motor- en zeilvaartuigen, zeilplanken en
luchtvaartuigen van iemand anders, die u
bewaart of gebruikt.
Diefstal of verlies van sieraden, geld,
waardepapieren, (bank)passen of
creditcards van iemand anders, die u
bewaart of gebruikt.
Schade aan spullen of dieren van de
andere medeverzekerden. Behalve
als het gaat om schade aan spullen of
dieren van huispersoneel. Dat is namelijk
wel verzekerd.

•
•

•

•

•

Schade aan een vakantieverblijf dat u huurt
in het buitenland. Of aan de inboedel van
het vakantieverblijf. Maar alleen als deze
schade wordt veroorzaakt door brand.

•

Schade aan een vakantieverblijf in
Nederland, of aan de inboedel van dat
vakantieverblijf.
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2. IS SCHADE OF LETSEL DOOR EEN MOTORRIJTUIG OF (LUCHT)VAARTUIG OOK VERZEKERD?
•

•

•

Nee, schade of letsel ontstaan door of veroorzaakt met een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig
is niet verzekerd. Het maakt niet uit of u de eigenaar, bezitter, houder, bestuurder, passagier of
gebruiker bent.
Maar, wel verzekerd is:
schade of letsel veroorzaakt door u als passagier. Behalve als het gaat om een motorrijtuig,
motorvaartuig of luchtvaartuig van uzelf of uw medeverzekerden
schade of letsel door joyriding door uw meeverzekerde kind onder de 18 jaar
schade of letsel veroorzaakt door iemand van uw huispersoneel met zijn eigen motorrijtuig.
Maar alleen als u hiervoor als werkgever aansprakelijk bent. Heeft diegene zelf letsel of schade?
Dat is niet verzekerd.
En u bent ook verzekerd als de schade ontstaat met of door:
een motormaaimachine, modelauto of speelgoed dat niet harder kan dan 20 km/uur
een elektrische fiets waarbij de elektrische trapondersteuning stopt zodra u harder dan 25 km per
uur fietst
een roeiboot, kano, zeilplank, modelvaartuig of zeilboot zonder motor, of met een motor van
maximaal 3 KW. En als het gaat om een zeilboot: met een zeiloppervlak van maximaal 16 m2
deltavliegen, parasailen of parachutespringen
een modelluchtvaartuig van maximaal 25 kilogram of een kabelvlieger van maximaal 1,5 m2.
Maar, is het wettelijk verplicht dat u een brevet heeft? Dan bent u alleen verzekerd met brevet.

3. IS SCHADE OF LETSEL DOOR MIJN WONING OOK VERZEKERD?
•
•
•

Ja, schade of letsel ontstaan of veroorzaakt door uw eerste of tweede woning is verzekerd.
Bijvoorbeeld als er een dakpan van uw huis valt en schade veroorzaakt bij iemand anders.
Met uw eerste woning bedoelen we: uw koopwoning met bijgebouwen waar u woont. Deze woning
moet in Nederland staan.
Gaat het om een tweede woning, recreatiewoning, stacaravan of huisje op een volkstuincomplex?
Dan moet de woning in Europa staan.

5

4. WIE ZIJN VERZEKERD?
•

Wie er precies verzekerd zijn, hangt af van uw keuze. Er zijn twee mogelijkheden:
u kiest voor een verzekering als alleenstaande
u kiest voor een verzekering in gezinsverband.
Op uw polis staat voor welke situatie u heeft gekozen.
• In de onderstaande tabel ziet u wie er allemaal verzekerd zijn.

TABEL 2 BIJ VRAAG 4: WIE ZIJN VERZEKERD?
WIE ZIJN VERZEKERD?

Alleenstaand

In gezinsverband

Uzelf
Partner met wie u samenwoont. U en uw partner zijn ook
meeverzekerd als één van uw beiden in een verzorg- of
verpleeghuis woont.
Kinderen die bij u wonen (of waarover u het ouderlijk gezag heeft)
Voor hun studie uitwonende kinderen
Grootouders, ouders, schoonouders, ongehuwde bloed- en
aanverwanten met wie u samenwoont
Logés die geen eigen aansprakelijkheidsverzekering hebben die
de schade dekt
Huispersoneel waarvoor u aansprakelijk gesteld kan worden
Huisdieren waarvoor u aansprakelijk gesteld kan worden

5. VOOR WELK BEDRAG BEN IK VERZEKERD?
•
•

U kiest zelf voor welk bedrag u zich maximaal verzekert. Dit bedrag staat op uw polis.
In sommige situaties geldt een maximum vergoeding. Die kan lager zijn dan het bedrag waarvoor
u verzekerd bent. U leest hierover meer bij vraag 9 “Hoeveel schade vergoedt de Onderlinge
verzekeringsmaatschappij?”.

6. IN WELKE LANDEN BEN IK VERZEKERD?
•
•
•

U bent overal ter wereld verzekerd.
Maar, verblijft u voor langere tijd aaneengesloten in het buitenland?
Dan bent u na 6 maanden niet meer verzekerd.
Verhuist u naar het buitenland? Dan stopt de verzekering automatisch na 30 dagen.

7. HEB IK EEN EIGEN RISICO?
•

Nee, u heeft geen eigen risico, tenzij anders op uw polis staat aangegeven.

8. WELKE WIJZIGINGEN MOET IK DOORGEVEN?
•
•

•

Het is belangrijk dat uw verzekering goed past bij uw persoonlijke situatie. Verandert er iets in uw
situatie? Geef het aan ons door.
Geef in elk geval de volgende wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door, maar uiterlijk binnen 30 dagen:
de samenstelling van uw gezin verandert. U gaat bijvoorbeeld samenwonen of scheiden
u woont niet langer in Nederland
uw bankrekeningnummer waarvan wij de premie afschrijven verandert
uw adres en contactgegevens wijzigen.
Als u deze wijzigingen niet of niet op tijd doorgeeft, dan loopt u het risico dat wij de schade niet
vergoeden.
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SCHADE
9. HOEVEEL SCHADE VERGOEDT DE ONDERLINGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ?
•
•

Wij vergoeden de verzekerde schade, maximaal tot het bedrag dat op uw polis staat.
Maar in deze situaties geldt een ander maximum vergoeding:
bij schade aan spullen van anderen die u voor hen bewaart of gebruikt.
Maximale vergoeding: € 12.500,bij schade die ontstaat terwijl u een vriendendienst deed
Maximale vergoeding: € 12.500,- voor alle benadeelden samen
bij schade aan het motorrijtuig of vaartuig dat is gebruikt voor joyriding
Maximale vergoeding: € 7.500,-.

10. AAN WIE BETAALT DE ONDERLINGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ DE
SCHADEVERGOEDING?
•

•

Wij mogen de vergoeding rechtstreeks uitkeren aan de persoon of personen bij wie u schade heeft
veroorzaakt. We mogen ook afspraken met hen maken over het bedrag dat we betalen. Het kan ook
zijn dat we met hen een schikking treffen.
Wordt de schade veroorzaakt tijdens een vriendendienst? Of gaat het om schade aan een
medeverzekerde? Dan betalen we alleen aan personen die rechtstreeks bij de schade betrokken
waren. Of aan hun nabestaanden.

11. BETAALT DE ONDERLINGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ EEN WAARBORGSOM ALS IK
WORD VASTGEHOUDEN?
•
•
•

In het buitenland kan het gebeuren dat er een waarborgsom wordt geëist, terwijl de definitieve
uitspraak over uw eventuele aansprakelijkheid wordt afgewacht.
Wij betalen een waarborgsom als een bevoegde instantie dat eist, tot maximaal 10% van het bedrag
waarvoor u verzekerd bent.
Zodra u de waarborgsom terug heeft ontvangen, moet u die binnen 10 dagen aan ons terugbetalen.

12. WANNEER VERGOEDT DE ONDERLINGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ GÉÉN SCHADE?
Wij vergoeden geen schade in de volgende situaties:
• De schade heeft te maken met seksueel of seksueel getint gedrag.
• De schade heeft te maken met een wapen dat u gebruikt heeft, terwijl u geen wapenvergunning
heeft. Schade door het bezitten of gebruiken van vuurwapens tijdens de jacht is wel meeverzekerd,
als dit op uw polis staat.
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Daarnaast vergoeden wij ook geen schade in deze situaties:
• U heeft ons onjuiste of onvolledige informatie gegeven.
• U werkt niet mee bij het afwikkelen van de schade.
• De schade is ontstaan terwijl u niet verzekerd was. Bijvoorbeeld omdat u uw premie niet op tijd
betaalde.
• U heeft direct of indirect schade veroorzaakt door opzettelijk iets te doen of juist niet te doen. En wat
u heeft gedaan of juist niet gedaan is in strijd met het recht. Het maakt niet uit of u bedoelde om de
schade te veroorzaken of dat de schade anders uitpakt dan door u bedoeld was.
• De schade is veroorzaakt door een groep waar u (of degene die de schadevergoeding zou krijgen) bij
hoorde. Doordat iemand uit de groep opzettelijk iets deed wat in strijd is met de wet. Het maakt niet
uit of u zelf niets heeft gedaan.
• U heeft toestemming gegeven voor het veroorzaken van de schade.
• De schade is door uw eigen roekeloosheid ontstaan.
• De schade is ontstaan terwijl u illegale of criminele activiteiten uitvoerde.
• De schade is veroorzaakt aan of met zaken die u niet in uw bezit had mogen hebben.
Bijvoorbeeld omdat u ze gestolen had.
• Nationale of internationale regelgeving verbiedt het ons om schade aan u te vergoeden. Of aan
iemand voor wie u aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld vanwege de Sanctiewet: personen, organisaties
en landen die mensenrechten of internationaal recht schenden, kunnen op een sanctielijst
terechtkomen. Staat u of degene aan wie wij de schade moeten betalen op deze lijst, dan mogen wij
geen schade uitbetalen.

Let op!
Is een van de bovenstaande situaties van toepassing, maar zijn wij wettelijk verplicht om de
schade tóch te vergoeden? Dan moet u de schadevergoeding aan ons terugbetalen.
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BEGRIPPENLIJST
Hieronder leest u wat er wordt bedoeld met de onderstreepte woorden uit deze voorwaarden.
Gebeurtenis
Onvoorzien voorval of een reeks van (onvoorziene) voorvallen die met elkaar verband houden en
waardoor een schade ontstaat.
Joyriding
Rijden in een motorrijtuig - of varen in een vaartuig - van iemand anders, zonder dat de eigenaar hier
toestemming voor heeft gegeven.
Letsel
Verwondingen en aantasting van iemands gezondheid. Ook als iemand hierdoor overlijdt. En alle schade
die hieruit voortvloeit. Bijvoorbeeld: iemand kan niet meer werken door zijn verwondingen, en loopt
daardoor inkomen mis.
Nederland
Het in West-Europa gelegen Nederland. Dus niet: de delen van het Koninkrijk der Nederlanden die in het
Caraïbisch gebied liggen.
Vriendendienst
Belangeloos werkzaamheden verrichten voor vrienden en bekenden. U helpt bijvoorbeeld een vriend met
verhuizen zonder dat u daar een vergoeding voor krijgt, en veroorzaakt schade aan zijn spullen. Onder
vriendendienst verstaan we niet vrijwilligerswerk.
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