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Onderstaande bijzondere voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien uit het polisblad blijkt dat dit onderdeel
is meeverzekerd. Indien bepalingen van deze bijzondere voorwaarden afwijken van de bepalingen in de van
toepassing zijnde algemene voorwaarden MAV dan geldt hetgeen is bepaald in deze bijzondere voorwaarden.

Art. 1

Verzekerden

1.1

Verzekerden als gezin
Verzekerden zijn:
a. verzekeringnemer en zijn/haar (inwonende) echtgeno(o)t(e);
b. de met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen;
alsmede:
c. hun minderjarige kinderen, waaronder pleeg- en stiefkinderen;
d. hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, waaronder pleeg- en stiefkinderen, die bij hen inwonen of
voor studie of stage uitwonend zijn;
e. hun grootouders, ouders, schoonouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten, die bij hen inwonen;
f. hun logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering;
g. hun huispersoneel, voorzover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve
van een verzekerde.

1.2

Verzekerde als alleenstaande
Indien verzekeringnemer is verzekerd als alleenstaande worden als verzekerden beschouwd:
a. de verzekeringnemer;
b. de logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering;
c. het huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve
van een verzekerde.

Art. 2

Hoedanigheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde als particulier. De aansprakelijkheid verband
houdende met het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep en het verrichten van betaalde
handenarbeid is niet gedekt.
Deze beperkingen van de hoedanigheid gelden niet voor:
a. het huispersoneel als bedoeld in artikel 1 (verzekerden);
b. de onder artikel 1.1. (verzekerden in gezinsverband) sub c en d genoemde kinderen, indien zij tijdens
vakantie of in hun vrije tijd werkzaamheden voor anderen dan de verzekerden verrichten al dan niet
tegen betaling;
c. een verzekerde tijdens de uitoefening van een van onderstaande beroepen of het verrichten van
hieruit voortvloeiende betaalde (handen)arbeid:
- bejaardenverzorgende
- demonstrateur/-trice
- diëtiste
- enquêteur/-trice
- geestelijk verzorg(st)er / dominee
- (koor)dirigent(e)
- kinderoppasser / gastouder
- maatschappelijk werk(st)er;
d. een verzekerde tijdens het verrichten van onbetaald vrijwilligerswerk;
e. vrijwillige hulpverlening:
Voor schade aan anderen dan verzekerden bij het kosteloos verlenen van hulp ter voorkoming van:
1. dood of lichamelijk letsel of
2. onmiddellijk dreigende schade aan zaken van een verzekerde.
Als norm voor de schaderegeling wordt het burgerlijk recht gehanteerd. Geen schadevergoeding zal
worden verleend indien de aanspraak is ingesteld door een ander dan de rechtstreeks benadeelde
natuurlijk persoon of diens nagelaten betrekkingen.
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Aanspraken van de werkgever/opdrachtgever, diens rechtverkrijgenden of nagelaten betrekkingen, welke
voortvloeien uit schade toegebracht tijdens de uitoefening van de onder artikel 2.b t/m 2.e genoemde
werkzaamheden, zijn niet gedekt.
Indien aanspraken welke voortvloeien uit schade, toegebracht tijdens de uitoefening van de onder
artikel 2.b t/m 2.e genoemde werkzaamheden, zijn gedekt op een andere verzekering, al dan niet van
oudere datum, zal de maatschappij slechts verplicht zijn tot vergoeding voor zover krachtens de
andere verzekering geen recht op vergoeding bestaat. Een eigen risico van een elders lopende
verzekering komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Art. 3

Omvang van de dekking

3.1

Aansprakelijkheid/schade
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden in hun bovengenoemde hoedanigheid voor schade
veroorzaakt of ontstaan tijdens de verzekeringsduur, en wel voor alle verzekerden tezamen tot ten
hoogste het op het polisblad genoemde bedrag per gebeurtenis.
Overal waar in deze voorwaarden wordt gesproken over schade wordt hieronder verstaan: schade aan
personen en/of schade aan zaken.
a. Schade aan personen:
Onder schade aan personen wordt verstaan: schade door letsel of aantasting van de gezondheid van
personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende
schade;
b. Schade aan zaken:
Onder schade aan zaken wordt verstaan: schade door beschadiging en/of vernietiging en/of verloren
gaan van zaken van anderen dan de verzekerden, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

3.2

Onderlinge aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de hierboven genoemde verzekerden ten opzichte van elkaar is uitsluitend
meeverzekerd voor de door de betrokken verzekerden geleden schade aan personen en voor zover deze
verzekerden ter zake van het gebeurde 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 huispersoneel is, tijdens de uitoefening van diens
werkzaamheden, ook ten aanzien van schade aan zaken verzekerd.

3.3

Proceskosten en wettelijke rente
Boven het verzekerde bedrag worden vergoed:
a. de kosten van proces- en rechtsbijstand, gemaakt met toestemming of op verzoek van de
maatschappij;
b. de wettelijke rente over de gedekte schade.

3.4

Zekerheidsstelling
Indien een overheid wegens een onder de verzekering gedekte schade het stellen van geldelijke
zekerheid verlangt ter waarborging van de rechten van benadeelden, zal de maatschappij deze zekerheid
verstrekken tot ten hoogste 10 % van het verzekerd bedrag.
Verzekerden zijn verplicht de maatschappij te machtigen over de zekerheid te beschikken zodra deze
wordt vrijgegeven en bovendien alle medewerking te verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.

3.5

Onroerende zaken
Met betrekking tot onroerende zaken is verzekerd:
a. de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer of een van de inwonende verzekerden als bezitter van:
1. het door hem/haar bewoonde pand of woonboot met de daarbij behorende bebouwingen, ook
indien een deel daarvan wordt verhuurd;
2. een woning of woonboot, met de daarbij behorende bebouwingen, die door hem/haar was of zal
worden bewoond;
3. een in Europa gelegen, tweede woning of woonboot, recreatiewoning, stacaravan of huisje op een
volkstuincomplex, mits deze niet uitsluitend dienen tot verhuur aan derden.
b. de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan het door hem/haar voor
vakantiedoeleinden gebruikte, gehuurde vakantieverblijf en de daartoe behorende inboedel
veroorzaakt door brand of water dat als gevolg van een plotselinge onzekere gebeurtenis is
gestroomd uit in de woning aanwezige leidingen, installaties en toestellen.
c. de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door een antenne c.q.
schotelantenne, ook voor schade veroorzaakt aan het door hem/haar gehuurde en bewoonde pand
respectievelijk woonboot.
De uitsluiting genoemd in artikel 4.2 (opzicht) is op het onder artikel 3.5.b en 3.5.c bepaalde niet van
toepassing.
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3.6

Vriendendienst
Indien een verzekerde aan anderen dan verzekerden, schade veroorzaakt, waarvoor hij niet aansprakelijk
is, omdat zijn handelingen plaatsvonden in het kader van een vriendendienst, zal de maatschappij
niettemin schade vergoeden tot een bedrag van maximaal € 12.500,= per gebeurtenis.

Art. 4

Uitsluitingen

4.1

Opzet
Uitgesloten is de aansprakelijkheid:
a. van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar opzettelijk en
tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten;
b. van een tot een groep behorende verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit
opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten van een of meer
tot de groep behorende personen, ook in geval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of
nagelaten.
Aan het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk handelen of nalaten doet niet af dat de verzekerde of,
ingeval deze tot een groep behoort, een of meer tot de groep behorende personen zodanig onder invloed
van alcohol of andere stoffen verkeert/verkeren, dat deze/die niet in staat is/zijn zijn/hun wil te bepalen.
Seksuele gedragingen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid:
c. van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar seksuele of
seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook;
d. van een tot de 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 ingeval niet de verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen.

4.2

Opzicht
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade:
a. aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft:
1. uit hoofde van een huur-, huurkoop, leasepacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder
het recht van gebruik en bewoning);
2. uit hoofde van de uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven)beroep, het verrichten van
handenarbeid anders dan bij wijze van vriendendienst;
b. aan zaken die een verzekerde onrechtmatig onder zich heeft, tenzij de betreffende verzekerde jonger
is dan 14 jaar;
c. aan motorrijtuigen, (sta-)caravans, vouwwagens, motor- en zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken) en
luchtvaartuigen, die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft;
d. bestaande uit en/of als gevolg van verlies, diefstal of vermissing van geld, geldswaardige papieren,
bank-, giro-, betaalpassen of creditcards, die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich
heeft.
Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde onder zich heeft
anders dan in de gevallen bedoeld onder artikel 4.2.a t/m 4.2.d zijn verzekerd tot een bedrag van
€ 12.500,= per gebeurtenis.
Dekking van de aansprakelijkheid voor brand- en waterschade aan het gehuurde vakantieverblijf, voor
schade door een antenne aan het gehuurde pand en voor schade als passagier als vermeld in de
artikelen 4.3 (motorrijtuigen), 4.4 (vaartuigen) en 4.6 (luchtvaartuigen) blijft onverminderd van kracht.

4.3

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 echter niet voor:
a. passagiersrisico
de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt als passagier van een motorrijtuig, met inbegrip van
schade aan dat motorrijtuig; het bepaalde in artikel 3.2 (onderlinge aansprakelijkheid) en artikel 4.2
(opzicht) blijft echter onverkort van toepassing;
b. huispersoneel
de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huispersoneel met of door een motorrijtuig
waarvan geen der andere verzekerden dan het huispersoneel houder of bezitter is en voorzover de
verzekeringnemer of een van de met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen voor die
schade aansprakelijk is;
c. motorisch voortbewogen maaimachines, kinderspeelgoed e.d.
de aansprakelijkheid voor schade met of door motorisch voortbewogen maaimachines,
kinderspeelgoed en dergelijke gebruiksvoorwerpen, mits zij een snelheid van 16 km per uur niet
kunnen overschrijden, alsmede met of door op afstand bediende modelauto's;
d. fietsen voorzien van een elektrische trapondersteuning (Elobike);
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e. aanhangwagens, waaronder caravans met een caravanmover, mits deze niet gekoppeld zijn aan een
motorrijtuig en de schade is veroorzaakt nadat de aanhangwagens zijn losgemaakt of losgeraakt en
veilig buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen.
De onder artikel 4.3.a t/m 4.3.e omschreven dekking geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt
gedekt door een andere verzekering.
4.4

Vaartuigen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een vaartuig waarvoor voor het
varen een vaarbewijs is vereist.
Deze uitsluiting geldt echter niet voor:
a. 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);
b. passagiersrisico
de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van een vaartuig, met inbegrip van schade
aan dat vaartuig;
c. woonboot
de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een door de verzekerde bewoonde
woonboot, afgemeerd op de vaste ligplaats, met de daarbij behorende bebouwingen.
De onder artikel 4.4.a t/m 4.4.c omschreven dekking geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt
gedekt door een andere verzekering.

4.5

Joyriding of joyvaren
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens joyriding met een motorrijtuig of joyvaren met een vaartuig. Deze uitsluiting geldt echter niet indien de veroorzaker jonger is dan 18 jaar.
In afwijking van het bepaalde in artikel 4.2 omvat deze dekking tevens de aansprakelijkheid voor schade
aan het motorrijtuig of vaartuig waarmee joyriding of joyvaren is gepleegd, tot ten hoogste een bedrag van €
10.000,= per gebeurtenis.
Onder joyriding of joyvaren wordt verstaan elk wederrechtelijk gebruik van een motorrijtuig of vaartuig,
zonder de bedoeling te hebben zich dit motorrijtuig toe te eigenen.
Uitgesloten blijft de aansprakelijkheid :
a. ingeval van diefstal of verduistering van het motorrijtuig;
b. ingeval van joyriding of joyvaren zonder geweldpleging, als voor het motorrijtuig of vaartuig een
aansprakelijkheidsverzekering is gesloten.

4.6

Luchtvaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een luchtvaartuig, een
modelvliegtuig, een zeilvliegtuig, een doelvliegtuig, een valschermzweeftoestel, een luchtschip, een
modelraket, een (kabel)vlieger alsmede een ballon met een diameter van meer dan 1 meter in geheel
gevulde toestand.
Deze uitsluiting geldt echter niet voor:
a. de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door modelvliegtuigen, waarvan het gewicht ten
hoogste 20 kg bedraagt, een (kabel)vlieger van max. 1,5 m² oppervlak, een deltavlieger, een
parasailer of een parachutespringer;
b. de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van een luchtvaartuig; het bepaalde in de
artikelen 3.2 (onderlinge aansprakelijkheid) en 4.2 (opzicht) blijft echter onverkort van toepassing. De
onder artikel 4.6.a en 4.6.b omschreven dekking geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt
door een andere verzekering.

4.7

Woonplaats niet langer in Nederland
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde, die zijn/haar woonplaats niet langer in Nederland
heeft, met dien verstande dat dan de verzekering eindigt 30 dagen na vertrek.
Indien hiervan tijdig aan de maatschappij is kennis gegeven, wordt de betaalde premie over het niet
verstreken tijdvak gerestitueerd.

4.8

Wapens
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of gebruik van
wapens als bedoeld in de Wet Wapens en Munitie, waarvoor verzekerde geen vergunning heeft.
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of gebruik van vuurwapens
tijdens de jacht is uitsluitend gedekt voor zover nadrukkelijk meeverzekerd. Zie hiervoor het polisblad.
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4.9

Contractuele aansprakelijkheid
Uitgesloten is de aansprakelijkheid van verzekerde die uitsluitend voortvloeit uit een door hem of namens
hem aangegane contractuele verplichting.

4.10

Verzekeringsgebied
Met inachtneming van het hiervoor in artikel 4.7 bepaalde (woonplaats niet langer in Nederland), is de
verzekering van kracht in de gehele wereld.

Art. 5

Eigen Risico
Het standaard eigen risico staat vermeld op het polisblad.
Indien gekozen is voor een vrijwillig extra eigen risico dan wordt dit op het polisblad vermeld.
Het vrijwillig eigen risico tellen we op bij het reeds van kracht zijnde eigen risico.
Het eigen risico trekken we af van de schadevergoeding.

Art. 6

Schaderegeling
De maatschappij heeft steeds het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen
schikkingen te treffen. Bestaat de te betalen schadevergoeding uit periodieke uitkeringen en is de waarde
van deze uitkeringen met inachtneming van eventuele andere schadevergoedingen hoger dan de
verzekerde som, dan wordt de duur of de hoogte van deze uitkeringen naar evenredigheid herleid.
Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade zullen worden behandeld met
inachtneming van het bepaalde in artikel 7:954 van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 7

Strafgeding
De maatschappij heeft het recht de verzekerde tegen wie een strafvervolging wordt ingesteld door een
raadsman te doen bijstaan. De verzekerde is verplicht hiertoe zijn medewerking te verlenen. De
maatschappij kan de verzekerde, die wordt veroordeeld niet verplichten tegen het gewezen vonnis verzet,
hoger beroep of cassatie aan te tekenen. Indien echter, doordat de verzekerde niet of niet tijdig kennis
heeft gegeven van de behandeling in eerste instantie en mede hierdoor wordt ver oorzaakt dat een
verstekvonnis wordt gewezen of dat de maatschappij niet in de gelegenheid is geweest de verzekerde
naar behoren te laten bijstaan, dan is de verzekerde verplicht op straffe van verval van zijn rechten op
verlangen van de maatschappij verzet, hoger beroep of cassatie aan te tekenen.
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Clausuleblad Aansprakelijkheidsverzekering
Indien op het polisblad een of meerdere van de hieronder vermelde clausulenummers is/zijn vermeld, dan
geldt de inhoud van de betreffende clausule in aanvulling op, respectievelijk ter vervanging van het gestelde in de
algemene- en/of bijzondere voorwaarden.
De inhoud van een van toepassing gestelde clausule kan een uitbreiding of een beperking van de dekking
inhouden en gaat daarom voor op de bepalingen zoals vermeld in de algemene- en/of bijzondere voorwaarden.

M6015 Jachtrisico
Indien uit het polisblad blijkt dat het jachtrisico is meeverzekerd, gelden de navolgende voorwaarden:
Als jager is de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, waartoe de uitoefening van de jacht met
gebruikmaking van een geweer aanleiding kan geven, gedekt overeenkomstig de eisen gesteld in de
Flora- en Faunawet artikel 54 zesde lid.
Verzekerden:
De verzekerden zijn:
- de verzekeringnemer/jachthouder genoemd in het verzekeringsbewijs;
- degene genoemd in artikel 54 lid 2 van de Flora- en Faunawet (minderjarigen van 16 en 17 jaar, die
onder toezicht van de verzekeringnemer/jachthouder met geweer jagen);
- degene die in gezelschap van verzekeringnemer/jachthouder met geweer jaagt, voor zover deze niet
zelf een jachtakte nodig heeft anders dan bedoeld in artikel 54 lid 1 (gastjager met een logeerakte).
Verzekerd bedrag:
Het verzekerd bedrag bedraagt voor alle verzekerden tezamen € 1.000.000,= per gebeurtenis.
Verzekeringsgebied:
Het verzekeringsgebied is krachtens de Flora- en Faunawet geheel Nederland.
Verhaal:
Indien de maatschappij jegens de benadeelde vergoeding verleend voor schade krachtens de Flora- en
Faunawet, waarvoor geen dekking bestaat, heeft de maatschappij het recht het door hem verschuldigde
met inbegrip van de kosten te verhalen op de aansprakelijke persoon.
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