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Productvoorwaarden
Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren
Rubriek 1
Algemeen
omstandigheid beschouwd en worden geacht bij de
maatschappij te zijn aangemeld ten tijde dat de eerste
omstandigheid is aangemeld.

Artikel 1 | Begripsomschrijvingen
1.1

Verzekerden
Indien deze verzekering is afgesloten voor de
verzekeringnemer en de gezinsleden van verzekeringnemer,
dan worden als verzekerden beschouwd:
a. verzekeringnemer;
b. echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner van
verzekeringnemer;
c. de met verzekeringnemer in gezinsverband
samenwonende personen en hun minderjarige kinderen;
d. de ongehuwde kinderen van verzekeringnemer of van
diens echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner die bij
verzekeringnemer inwonen;
e. de onder d. genoemde kinderen, die voor studie dan wel
stage uitwonend zijn;
f. de bij verzekeringnemer inwonende grootouders,
ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten van
verzekeringnemer of diens echtgeno(o)t(e) of partner;
g. logés van verzekeringnemer, voorzover hun
aansprakelijkheid niet is verzekerd door een andere
verzekering;
h. huispersoneel van verzekeringnemer, voorzover hun
aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden
ten behoeve van een verzekerde.
Indien de verzekering is afgesloten voor de
verzekeringnemer als alleenstaande dan worden als
verzekerden beschouwd:
i. verzekeringnemer;
j. logés van verzekeringnemer, voorzover hun
aansprakelijkheid niet is verzekerd door een andere
verzekering;
k. huispersoneel van verzekeringnemer, voorzover hun
aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden
ten behoeve van een verzekerde.

1.2

1.3

1.4
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Aanspraak
Een aanspraak is uitsluitend een tegen de verzekerde
schriftelijk ingestelde vordering, waarbij degene die haar
instelt uitdrukkelijk aanspraak maakt op vergoeding van
schade. Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden
ingesteld, die voortvloeien uit of verband houden met
dezelfde oorzaak worden als één aanspraak beschouwd en
worden geacht bij de maatschappij te zijn aangemeld ten
tijde dat de eerste aanspraak is aangemeld.
Aansprakelijkheid
Onder aansprakelijkheid wordt verstaan aansprakelijkheid
wegens onrechtmatige daad en/of wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van een verbintenis.
Omstandigheid
Een handelen of nalaten waardoor schade is ontstaan
of kan ontstaan, waarvan in redelijkheid kan worden
aangenomen dat deze zal leiden tot een (verzekerde)
aanspraak. Omstandigheden die voortvloeien uit of
verband houden met dezelfde oorzaak worden als één
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1.5

Handelen of nalaten
Een handelen of nalaten waaruit een aanspraak voortvloeit.
Met een handelen of nalaten wordt gelijk gesteld een
schadevoorval dat uitsluitend vanwege een aan verzekerde
toebehorende hoedanigheid krachtens de wet of de in
het verkeer geldende opvattingen voor rekening van
verzekerde komt.

1.6
1.6.1

Schade
Schade aan personen:
Letsel of aantasting van de gezondheid van derden al
dan niet de dood ten gevolge hebbend en de daarmee
rechtstreeks verband houdende gevolgen.
Onder schade aan personen wordt niet verstaan de
door (potentiële) benadeelden gemaakte kosten van
maatregelen tot voorkoming van schade als bedoeld in
artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen BW) en
vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de
daaruit voortvloeiende schade.

1.6.2

Schade aan zaken:
Beschadiging, vernietiging, vermissing of verontreiniging
van zaken van derden en de daarmee rechtstreeks verband
houdende gevolgen.
Onder schade aan zaken wordt niet verstaan de door
(potentiële) benadeelden gemaakte kosten van maatregelen
tot voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 BW
en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen
de daaruit voortvloeiende schade.

1.7

Derden
Iedereen met uitzondering van de aansprakelijk gestelde
verzekerde.

1.8

Verzekeringsjaar
Een periode van 12 maanden vanaf de premievervaldatum
en elke aansluitende periode van gelijke duur. Indien de
periode vanaf de ingangsdatum van deze verzekering tot
de premievervaldatum of vanaf de premievervaldatum tot
de beëindigingsdatum korter is dan 12 maanden, wordt een
dergelijke periode ook als een verzekeringsjaar beschouwd.
Bij een geldigheidsduur korter dan 12 maanden is het
verzekeringsjaar gelijk aan de geldigheidsduur.

1.9

Contractstermijn
De termijn waarvoor deze verzekering is aangegaan.

1.10

Geldigheidsduur
De periode vanaf de ingangsdatum van deze verzekering
tot het einde van deze verzekering.
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1.11

Bereddingskosten
In het belang van de maatschappij gemaakte kosten
verbonden aan maatregelen, die tijdens de geldigheidsduur
van deze verzekering door of vanwege een verzekerde
worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het
onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden,
waarvoor - indien gevallen - een verzekerde aansprakelijk
zou zijn en deze verzekering dekking biedt, of om die
schade te beperken.

1.12

Atoomkernreactie
Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals
kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke
radioactiviteit.

1.13

Kerninstallatie
Een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een
kerninstallatie aan boord van een schip.

1.14

2.2
2.2.1

Verzekerd bedrag
De maatschappij vergoedt voor alle verzekerden tezamen
per aanspraak en per verzekeringsjaar:
a. de schade inclusief de wettelijke rente;
b. de kosten van verweer tegen gedekte aanspraken, ook
indien deze ongegrond zijn c.q. worden bevonden,
alsmede de proceskosten mits het verweer wordt
gevoerd onder leiding van de maatschappij;
c. de kosten van de op verlangen van de maatschappij
verleende rechtsbijstand in een tegen verzekerde
aanhangig gemaakt strafproces;
d. de bereddingskosten zoals omschreven in artikel 1.11
van deze Productvoorwaarden;
gezamenlijk tot ten hoogste de in het polisblad genoemde
verzekerde bedragen.
Het eigen risico is niet van toepassing op de kosten
genoemd in b. en c..

Molest
a. Gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere
georganiseerde partijen elkaar, of de een de ander,
met militaire machtsmiddelen, bestrijden. Het
gewapend optreden van militaire eenheden onder de
verantwoordelijkheid van internationale organisaties
zoals de Verenigde Naties, de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie of de West-Europese Unie wordt
ook hieronder verstaan;
b. Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde
gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat,
waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die
staat betrokken is;
c. Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een
staat, gericht tegen het openbaar gezag;
d. Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde
gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen
zich voordoend binnen een staat;
e. Oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke
gewelddadige beweging gericht tegen het openbaar
gezag;
f. Muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige
beweging van leden van enige gewapende macht, gericht
tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.

2.2.2

Met betrekking tot het maximum verzekerd bedrag per
verzekeringsjaar, zoals in het polisblad is vermeld, geldt
dat de datum van de eerste schriftelijke melding bij de
maatschappij van de aanspraak respectievelijk van de
omstandigheid die daartoe leidt, bepalend is voor het
verzekeringsjaar waaraan de betreffende aanspraak of
omstandigheid wordt toegerekend.

2.2.3

Indien de aansprakelijkheid van de verzekerde onder meer
dan één van de in het polisblad van toepassing verklaarde
Rubrieken mocht zijn verzekerd, zullen de verzekerde
bedragen van de onderscheiden Rubrieken niet cumuleren
doch zal het hoogste van de in aanmerking komende
verzekerde bedragen gelden.

Artikel 3 | Verzekeringsgebied
Het verzekeringsgebied is de gehele wereld, met uitzondering
van de USA en/of Canada. Het handelen of nalaten en de daaruit
voortvloeiende schade dient te hebben plaatsgevonden binnen het
verzekeringsgebied. Niet verzekerd zijn aanspraken, gebaseerd op
het recht van de USA en/of Canada.

Artikel 4 | Uitsluitingen en insluitingen
Dit zijn de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest.

4.1

Artikel 2 | Omvang van deze verzekering
2.1

Algemeen
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde
volgens de bepalingen in de Rubrieken van deze
Productvoorwaarden, die alleen van toepassing zijn
indien de desbetreffende Rubriek volgens het polisblad
is meeverzekerd. Deze Productvoorwaarden vormen één
geheel met de hierbij behorende Algemene Voorwaarden.
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Opzet/Seksuele gedragingen
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid:
a. van verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of
voortvloeiende uit zijn 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 één of meer
tot de groep behorende personen, ook wanneer niet de
verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten.
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Aan het opzettelijke karakter van dit wederrechtelijk
handelen of nalaten doet niet af dat de verzekerde of,
wanneer deze tot een groep behoort, één 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.

4.3

Wel verzekerd is de aansprakelijkheid van:
a. de verzekerde als passagier van een motorrijtuig
(het bepaalde in artikel 4.2 en 4.10 van deze
Productvoorwaarden blijft echter onverkort van
toepassing);
b. de verzekeringnemer, diens echtgeno(o)t(e) of
geregistreerd partner en de met verzekeringnemer in
gezinsverband samenwonende personen voor schade
veroorzaakt door huispersoneel met of door een
motorrijtuig waarvan uitsluitend het huispersoneel zelf
de houder of bezitter is;
c. de verzekerde voor schade veroorzaakt met of door een
motorisch voortbewogen maaimachine, caravanmover,
kinderspeelgoed en dergelijke gebruiksvoorwerpen,
mits zij niet sneller kunnen dan 10 kilometer per uur, en
van op afstand bediende modelauto’s;
d. de verzekerde voor schade, veroorzaakt tijdens
joyriding met een motorrijtuig, mits de veroorzaker
jonger is dan 18 jaar.

Daarnaast is niet verzekerd de aansprakelijkheid:
c. van verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of
voortvloeiende uit zijn seksuele of seksueel getinte
gedragingen van welke aard dan ook;
d. 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 één of meer tot de groep behorende
personen, ook wanneer niet de verzekerde zelf zich
zodanig heeft gedragen.
4.2

Opzicht
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor
schade:
a. aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem
onder zich heeft uit hoofde van:
- een huur-, huurkoop-, lease-, erfpacht-, pacht- of
pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het
recht van gebruik en bewoning);
- de uitoefening van een (neven)bedrijf of
(neven)beroep;
- het verrichten van handenarbeid;
b. aan zaken, die een verzekerde onrechtmatig onder zich
heeft;
c. aan motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens,
luchtvaartuigen en motor- en zeilvaartuigen (waaronder
surfplanken), die een verzekerde of iemand namens hem
onder zich heeft;
d. die bestaat uit en/of het gevolg is van verlies, diefstal
of vermissing van geld, geldswaardige papieren, bank-,
giro- en betaalpassen of creditcards, die een verzekerde
of iemand namens hem onder zich heeft.

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 van verzekerde:
- in geval van diefstal of verduistering;
- voor schade aan het motorrijtuig zelf.
In geval van joyriding zonder geweldpleging, geldt deze
verzekering niet indien voor het motorrijtuig een aansprakelijkheidsverzekering is gesloten.
4.4

Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade aan
zaken die een verzekerde onder zich heeft anders dan in
de gevallen bedoeld onder 4.2 lid a., b., c. en d. van deze
Productvoorwaarden, zijn verzekerd tot een bedrag van
EUR 5.000,00 per aanspraak.
De dekking van de aansprakelijkheid voor brandschade
aan de gehuurde vakantiewoning, voor schade door
een antenne, vlaggenstok of zonnescherm aan het
gehuurde pand (zie artikel 10 lid c. en d. van deze
Productvoorwaarden) en voor schade als passagier (zie
artikel 4.3, 4.4 en 4.5 van deze Productvoorwaarden) blijft
onverminderd van kracht.

Vaartuigen
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde
voor schade veroorzaakt met of door een vaartuig. Wel
verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor:
a. schade veroorzaakt door of met roeiboten, kano’s,
surfplanken en op afstand bediende modelboten;
b. schade aan personen, veroorzaakt met of door zeilboten,
waarvan:
- het zeiloppervlak maximaal 16 m2 bedraagt;
- de eventuele (buitenboord)motor een vermogen heeft
van maximaal 3 kW (ongeveer 4 pk);
c. schade veroorzaakt als passagier van een vaartuig.
Het bepaalde in de artikel 4.2 en 4.10 van deze
Productvoorwaarden blijft echter onverkort van
toepassing.

4.5
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Motorrijtuigen
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor
schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat een
verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of
gebruikt.
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Luchtvaartuigen
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor
schade veroorzaakt:
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met of door een luchtvaartuig, een modelvliegtuig, een
zeilvliegtuig, een doelvliegtuig, een valscherm-zweeftoestel,
een kabelvlieger, een luchtschip, een modelraket en een
ballon met een diameter van meer dan 1 meter in geheel
gevulde toestand.
Wel verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde
voor:
a. schade veroorzaakt door of met modelvliegtuigen,
waarvan het gewicht ten hoogste 20 kg bedraagt;
b. schade veroorzaakt als passagier van een luchtvaartuig.

4.12

Atoomkernreactie
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor
schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende
uit atoomkernreactie, onverschillig hoe deze reactie is
ontstaan.

4.13 Overige uitsluitingen
4.13.1 Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde die
verband houdt met:
a. het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep;
b. het verrichten van betaalde handenarbeid.

Het bepaalde in artikel 4.2 en 4.10 van deze
Productvoorwaarden blijft echter onverkort van
toepassing.

4.13.2 Wel verzekerd is de aansprakelijkheid van:
a. het huispersoneel van verzekeringnemer;
b. de onder artikel 1.1 lid d. en e., van deze
Productvoorwaarden genoemde kinderen, indien zij
tijdens vakantie, vrije tijd of stage, werkzaamheden
voor anderen dan de verzekerden verrichten, al dan
niet tegen betaling. De aansprakelijkheid van de
kinderen is in dit geval slechts verzekerd voorzover
hun aansprakelijkheid niet is verzekerd door een andere
verzekering. Aanspraken van de werkgever of diens
rechtverkrijgenden of nagelaten betrekkingen zijn niet
verzekerd.

4.6

Andere verzekeringen
Indien de aansprakelijkheid van verzekerde is verzekerd
onder een andere verzekering, vervalt de dekking die
wordt omschreven in de navolgende artikelen van deze
Productvoorwaarden:
- ‘Motorrijtuigen’ (artikel 4.3 lid a., b., c. en d.);
- ‘Vaartuigen’ (artikel 4.4);
- ‘Luchtvaartuigen’ (artikel 4.5);
- ‘Overige uitsluitingen’ (artikel 4.13.2 lid b.);
- ‘Onderlinge aansprakelijkheid’ (artikel 4.10).

4.7

Woonplaats niet langer in Nederland
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde die
zijn woonplaats niet langer in Nederland heeft, met dien
verstande dat dan de dekking voor hem eindigt 30 dagen na
het vertrek.

Artikel 5 | Premie
5.1

Indien de premie is gebaseerd op variabele factoren, wordt
een voorlopige premie berekend. De maatschappij zal de
voorlopige premie aanpassen aan de definitieve premie over
het voorafgaande verzekeringsjaar.

4.8

Wapens
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde
voor schade veroorzaakt in verband met:
a. het bezit en/of gebruik van wapens als bedoeld in de
Wet Wapens en Munitie, waarvoor de verzekerde geen
vergunning heeft;
b. het bezit en/of gebruik van vuurwapens tijdens de jacht.

5.2

Ter vaststelling van de definitieve premie is de
verzekeringnemer verplicht jaarlijks het hiertoe
toegezonden formulier binnen 6 maanden na afloop van
het verzekeringsjaar ingevuld en ondertekend terug te
sturen, dan wel op andere wijze de definitieve gegevens te
verstrekken.

5.3
4.9

Niet nakomen overeenkomst
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor
schade door het niet, niet goed of niet tijdig nakomen van
een overeenkomst.

4.10

Onderlinge aansprakelijkheid
Niet verzekerd is de onderlinge aansprakelijkheid van
verzekerden ten opzichte van elkaar voor schade aan
zaken. Wel verzekerd is de aansprakelijkheid van de
verzekerden ten opzichte van elkaar voor de door de
betrokken verzekerden geleden schade aan personen. De
aansprakelijkheid van verzekerde jegens huispersoneel
voor schade tengevolge van bedrijfsongevallen is ook ten
aanzien van schade aan zaken meeverzekerd.

Indien deze gegevens niet binnen de gestelde termijn
door de maatschappij zijn ontvangen, wordt de premie
over het afgelopen verzekeringsjaar door de maatschappij
vastgesteld. De maatschappij verhoogt de factoren waarop
de premie is gebaseerd met een door haar te bepalen
percentage. De premie die hieruit voortvloeit wordt dan
als definitief beschouwd. Naar gelang de definitieve premie
hoger of lager is dan de voorlopige, is de verzekeringnemer
verplicht premie bij te betalen of is de maatschappij
verplicht premie terug te betalen.

5.4

Alleen bij tussentijdse beëindiging van deze verzekering
op grond van het bepaalde in artikel 6 en 7 van de
Algemene Voorwaarden heeft de verzekeringnemer recht
op terugbetaling van de definitieve premie over het tijdvak
waarover deze verzekering niet van kracht is.

4.11

Molest
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor
schade veroorzaakt door molest.
-7-
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Artikel 6 | Schade
Regeling van schade
In aanvulling op het gestelde in artikel 5 van de Algemene
Voorwaarden, is de maatschappij gerechtigd benadeelden
rechtstreeks namens verzekerde schadeloos te stellen, met hen
schikkingen te treffen, dan wel verweer te voeren. Verzekerde is in
verband daarmee verplicht de maatschappij desverlangd de nodige
schriftelijke machtigingen te verstrekken.

Artikel 7 | Begin en einde van deze verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 7.1 van de Algemene
Voorwaarden zijn het begin en einde van deze verzekering beide
om 0:00 uur, tenzij anders overeengekomen is in het polisblad.

Artikel 8 | Terrorismerisico
Het terrorismerisico is uitsluitend verzekerd volgens de
gelimiteerde dekking van de Algemene Voorwaarden.

LPA 05
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b. in zijn hoedanigheid als eigenaar/exploitant van een
woning. Bij bedrijfsmatig gebruik van deze woning is
schade aan de opgeslagen goederen, in welke vorm en
hoe dan ook ontstaan, niet verzekerd;
c. voor schade veroorzaakt door brand, uitsluitend aan
de door hem voor vakantiedoeleinden gehuurde, in het
buitenland gelegen woning en de daartoe behorende
inboedel;
d. voor schade veroorzaakt door een antenne, vlaggenstok
of zonnescherm.
Dit geldt ook voor schade aan de door verzekerde voor
eigen bewoning gehuurde woning.

Artikel 9 | Omvang van de dekking
9.1

Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde als
particulier voor schade van derden, mits:
a. de aanspraak terzake daarvan voor de eerste maal tegen
verzekerde is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van
deze verzekering en tevens tijdens deze geldigheidsduur
schriftelijk bij de maatschappij is aangemeld of de
aanspraak voortvloeit uit een omstandigheid die tijdens
de geldigheidsduur van deze verzekering voor de
eerste maal bekend is geworden bij de verzekerde en
schriftelijk bij de maatschappij is aangemeld;
en

Overige gevallen van aansprakelijkheid van verzekerde
voor schade door onroerende zaken, waaronder de
aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken in
aanbouw, zijn niet verzekerd.

b. de aanspraak respectievelijk de omstandigheid
(conform artikel 1.4 van deze Productvoorwaarden)
vóór de ingangsdatum van deze verzekering bij
de verzekeringnemer of de aansprakelijk gestelde
verzekerde niet bekend was of redelijkerwijs had
kunnen zijn.
9.2

Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van
deze verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij de
maatschappij is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit
(ongeacht op welk tijdstip) voortvloeit geacht worden
te zijn ingesteld op de datum van melding van deze
omstandigheid.

Artikel 10 | Aanvullende dekkingen
10.1

Zekerheidstelling
Indien een overheid wegens een onder deze verzekering
verzekerde 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 verzekerde bedrag. De verzekerde is
verplicht de maatschappij te machtigen over de zekerheid
te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven. Bovendien zal
hij alle medewerking moeten verlenen om terugbetaling te
verkrijgen.

10.2

Onroerende zaken
Met betrekking tot onroerende zaken is verzekerd de
aansprakelijkheid van verzekerde:
a. als bezitter van:
- de door hem bewoonde woning met de daarbij
behorende bebouwingen, ook indien een deel
daarvan wordt verhuurd;
- een woning met de daarbij behorende bebouwingen
die door hem was of zal worden bewoond voor ten
hoogste 12 maanden na het verlaten of het verkrijgen
van de woning;
- een in Europa gelegen tweede woning,
recreatiewoning, stacaravan of huisje op een
volkstuincomplex, mits dit of deze niet uitsluitend
dient tot verhuur aan derden;
- een niet door hem bewoonde woning;
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10.3

Huisdieren
De aansprakelijkheid van verzekerde voor schade
veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd, mits deze
niet worden gehouden voor de uitoefening van een bedrijf
of beroep.

10.4

Vriendendienst
Bij het beoordelen van de aansprakelijkheid van
verzekerde, zal de maatschappij zich niet beroepen op
de omstandigheid dat de schade is toegebracht terwijl
er sprake was van het verlenen van een vriendendienst
door de verzekerde. Voor het toekennen van de
schadevergoeding geldt:
- alle aanspraken op vergoeding, die een benadeelde
uit andere hoofde heeft, worden eerst in mindering
gebracht;
- er wordt geen schade vergoed wanneer de vorderende
partij een ander is dan een rechtstreeks bij de aanspraak
betrokken benadeelde, natuurlijke persoon of diens
nagelaten betrekkingen;
- er wordt per aanspraak nooit meer uitgekeerd dan
EUR 1.000,00 voor alle benadeelden tezamen.
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