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Wat zijn dit voor voorwaarden?
Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden, ook wel genoemd de bijzondere verzekeringsvoorwaarden, van de 
VvAA particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Deze vormen één geheel met onze Algemene voorwaarden 
schadeverzekeringen. In de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen staan algemene regels en uitleg 
die voor al onze schadeverzekeringen gelden.

In deze verzekeringsvoorwaarden staan regels die speciaal voor deze Particuliere aansprakelijkheidsver-
zekering gelden. Op uw polis kunnen ook nog bepalingen staan die speciaal voor deze verzekering gelden 
(clausules). Als de verschillende voorwaarden elkaar tegenspreken, gaan de clausules op de polis vóór de 
verzekeringsvoorwaarden, en de verzekeringsvoorwaarden vóór de Algemene voorwaarden schadeverzeke-
ringen.

Wat is dit voor verzekering?
Deze Aansprakelijkheidsverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van schade waarvoor u aansprakelijk 
bent en de schade die daaruit voortvloeit. Het is een schadeverzekering. Dat betekent dat wij de geleden schade 
vergoeden als aan de voorwaarden voldaan is. In sommige gevallen betaalt u een gedeelte van de schade zelf. 
 Bijvoorbeeld wanneer de schade boven een maximum verzekerd bedrag komt. Als een deel van de schade onder het 
eigen risico valt, vergoeden wij dat deel van de schade niet.
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ARTIKEL 1. BEGRIPPEN

Hierna leest u de uitleg van belangrijke begrippen in deze verzekeringsvoorwaarden. 

1.1. Aanspraak
Een schriftelijke vordering tegen de verzekerde(n) om schade vergoed te krijgen. Aanspraken die met elkaar verband houden of uit 
elkaar voortvloeien, zien wij als één aanspraak. Dit geldt ook voor aanspraken tegen meer verzekerden. Als melddatum nemen wij de 
dag waarop de eerste aanspraak bij ons is ontvangen. 

1.2. Bereddingskosten
De noodzakelijke en in redelijkheid gemaakte kosten om schade te voorkomen of te verminderen, vlak voor, tijdens of vlak na het ontstaan 
van schade. Schade aan zaken die hierbij worden ingezet valt ook onder de dekking. Wij vergoeden alleen bereddingskosten voor schade 
die volgens deze verzekeringsvoorwaarden verzekerd is. 
Kosten die u maakt om aan uw normale zorgvuldigheidsplicht te voldoen, zijn geen bereddingskosten.

1.3. Derden
Iedereen, met uitzondering van de verzekerde en wij als verzekeraar.

1.4. Joyriding/joyvaren
Het rijden in andermans motorrijtuig of varen met andermans vaartuig zonder dat de eigenaar hiervoor toestemming heeft gegeven, en zon-
der de bedoeling zich dit motorrijtuig of vaartuig toe te eigenen. 

1.5. Omstandigheid
Een gebeurtenis waardoor schade is of kan ontstaan, waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze kan leiden tot een aan-
spraak. Omstandigheden die voortvloeien uit of verband houden met dezelfde oorzaak zien wij als één omstandigheid. Als melddatum 
nemen wij de dag waarop de eerste omstandigheid bij ons is gemeld.

1.6. Schade
a. Personenschade: letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en de schade die daaruit voortvloeit.
b. Zaakschade: beschadiging, vernietiging, vermissing of het verloren gaan van zaken van derden en de schade die daaruit voortvloeit.

1.7. Vriendendienst
Het belangeloos verrichten van werkzaamheden. Werkzaamheden verricht via een vrijwilligersorganisatie, zien wij niet als vriendendienst.

1.8. Vrijwilligerswerk
Het onverplicht en onbetaald verrichten van werkzaamheden voor anderen of voor de samenleving in georganiseerd verband.

ARTIKEL 2. WIE IS VERZEKERD?

Op de polis staat wie verzekerd zijn. Hierbij onderscheiden wij:
a. Meerpersoonshuishouden:
 Verzekerden in een meerpersoonshuishouden zijn:

- u, als de verzekeringnemer;
- uw partner;
- uw minderjarige kinderen;
- uw meerderjarige, ongehuwde kinderen, die bij u inwonen of voor studie uitwonend zijn;
- uw ouders, schoonouders, grootouders, stiefouders en ongehuwde familieleden die bij u inwonen;
- andere personen met wie u duurzaam en in gezinsverband samenwoont;
- uw logé(s);
- uw huispersoneel tijdens werkzaamheden die zij voor u doen. 

b. Eénpersoonshuishouden:
Verzekerden in een éénpersoonshuishouden zijn:
- u, als de verzekeringnemer;
- uw logé(s);
- uw huispersoneel tijdens werkzaamheden die zij voor u doen.

Met partner bedoelen wij uw echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner of degenen met wie u duurzaam samenwoont. 
Met kinderen bedoelen wij eigen en geadopteerde kinderen, pleeg- en stiefkinderen. Wij bedoelen ook ongehuwde kinderen die 
 permanent in een zorginstelling verblijven of begeleid wonen.

ARTIKEL 3. HOE BENT U VERZEKERD?

U bent als particulier verzekerd voor de schade waarvoor u aansprakelijk bent. Er mag geen sprake zijn van betaalde werkzaamheden. 
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U bent ook verzekerd voor particuliere aansprakelijkheid als u: 
a. tijdens vakantie, in vrije tijd of in het kader van een studie voor een derde werkzaamheden verricht. Daarbij is het niet van belang of u 

hiervoor betaald krijgt. Deze dekking geldt alleen voor kinderen zoals genoemd in artikel 2;
b. vrijwilligerswerk verricht;
c. vrijwillig hulp verleent (EHBO) bij een ongeval of plotseling  opkomende ziekte;
d. bevoegd incidenteel medische hulp verleent bij lichamelijk letsel. 
Aanspraken die zijn gebaseerd op het recht van de USA en/of Canada zijn niet verzekerd. 

ARTIKEL 4. WAAR BENT U VERZEKERD?

U bent verzekerd in alle landen van de wereld. Dit geldt alleen als u in Nederland woont. 

ARTIKEL 5. WANNEER BENT U VERZEKERD? (Geldigheidsduur)

De geldigheidsduur van de verzekering is de periode vanaf de ingangsdatum tot de einddatum van de verzekering. Als u niet meer woon-
achtig bent in Nederland, eindigt de verzekering 30 dagen na vertrek uit Nederland.

U bent verzekerd voor schade die binnen de geldigheidsduur is veroorzaakt of ontstaan en bij ons is gemeld. Er is dekking voor alle ver-
zekerden samen tot maximaal het verzekerd bedrag zoals op de polis staat.
U bent alleen verzekerd als de aanspraak of omstandigheid bij het aangaan van de verzekering bij u (of de verzekerde) niet bekend was 
of in redelijkheid niet bekend kon zijn. 

ARTIKEL 6. WAT VERGOEDEN WIJ?

U bent verzekerd voor de financiële gevolgen door schade waarvoor u aansprakelijk bent. 

6.1. Onderlinge aansprakelijkheid
Wij vergoeden de personenschade als de verzekerden elkaar schade toebrengen. Krijgt uw huispersoneel een ongeval tijdens het werk 
dat ze voor u doen? Dan vergoeden wij hun personenschade en de schade aan hun spullen (zaakschade). 

De dekking geldt alleen als:
a. een andere verzekering deze aansprakelijkheid niet dekt;
b. u geen beroep kunt doen op een andere uitkering of voorziening;
c. de persoon die de schadevergoeding vraagt, een particulier is die direct bij de gebeurtenis betrokken is, of een nabestaande van die 

persoon.
Alle andere schade die verband houdt met onderlinge aansprakelijkheid vergoeden wij niet.

6.2. Onroerende zaken
Hierna leest u welke schade aan onroerende zaken wij vergoeden. Alle andere schade door of aan de onroerende zaken vergoeden wij niet. 

6.2.1. Schade door uw eigen woning
Wij vergoeden de schade die wordt veroorzaakt door:
a. uw eigen woning, woonboot en bijbehorende bebouwingen in Nederland waarin u woont. Dit geldt ook als u een deel verhuurt;
b. uw woning of woonboot in Nederland die u niet meer of nog niet bewoont. Hiervoor geldt een periode van maximaal 12 maanden na 

het verlaten of het verkrijgen van de woning of woonboot;
c. uw tweede woning, recreatiewoning, stacaravan of huisje op een volkstuincomplex. Dit verblijf moet in Europa liggen en u mag het niet 

alleen aan derden verhuren.

6.2.2. Schade aan een vakantieverblijf
Wij vergoeden de schade aan het vakantieverblijf - gebruikt voor vakantiedoeleinden - en de bijbehorende inboedel, door de volgende 
oorzaken:
a. brand;
b. een defect aan een waterleiding-, centrale verwarmings-, airconditioning- of sprinklerinstallatie in het huis, waardoor er onvoorzien 

water en/of stoom uitstroomt of ontsnapt;
c. een defect aan aan- en afvoerleidingen en/of toestellen die zijn aangesloten op deze installaties, waardoor er onvoorzien water uitstroomt;
d. water dat overloopt uit de installaties en/of toestellen zoals genoemd onder b en c.

6.2.3. Schade door uw woning en woonboot in aanbouw
Wij vergoeden de schade aan een derde veroorzaakt door uw woning en/of woonboot in aanbouw in Nederland. Dit geldt ook voor de 
bebouwingen die daarbij horen. De woning en/of woonboot moet bestemd zijn voor eigen bewoning. Deze dekking geldt niet voor logés 
en huispersoneel.
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6.2.4. Schade door een antenne, zonwering, vlaggenstok, voorzetraam, zonnepaneel
Wij vergoeden de schade die uw (schotel)antenne veroorzaakt aan derden, aan de woning of woonboot en aan de daarbij behorende 
gebouwen. U bent ook verzekerd als de schade is veroorzaakt door uw zonwering, vlaggenstok, voorzetraam en/of zonnepaneel. En 
wanneer deze is toegebracht aan een woning of woonboot die u huurt en bewoont. Dit geldt alleen als deze woning of woonboot in 
Nederland ligt.

6.3. Dieren
Wij vergoeden de schade veroorzaakt door dieren waarvan u eigenaar bent. Dit geldt alleen als u de dieren hobbymatig en zonder winst-
oogmerk houdt.

6.4. Vriendendienst, sport en spel, logeren en oppassen
Wij vergoeden schade die u toebrengt aan een derde, terwijl u daarvoor niet aansprakelijk bent:
a. in het kader van een vriendendienst;
b. tijdens het beoefenen van sport en spel;
c. tijdens logeren en oppassen. 
Per aanspraak is de maximale vergoeding € 12.500,-.

Wij vergoeden de schade alleen als:
1. de schade niet te wijten is aan de eigen schuld van het slachtoffer (de benadeelde);
2. de persoon die de schadevergoeding eist, een particulier is die direct bij de gebeurtenis betrokken is, of een nabestaande van die persoon;
3. de benadeelde geen aanspraak kan maken op schadevergoeding volgens een andere verzekering;
4. bij sport- en spelbeoefening:

- de schade is veroorzaakt tijdens de sport- en spelbeoefening en hiermee in direct verband staat;
- de schade is toegebracht aan een ander dan een (mede)verzekerde of (mede)sporter/speler;

5. bij logeren en oppassen dit niet beroeps- of bedrijfsmatig is, zoals een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, uitlaatservice of 
 dierenpension.

6.5. Reddingsactie
Wij vergoeden de zaakschade die u lijdt bij een noodzakelijke  reddingsactie. Dit geldt alleen bij een acuut ontstane situatie en waarbij het 
leven en/of de gezondheid van derden worden bedreigd. Per aanspraak is de maximale vergoeding € 1.000,-. 

6.6. Spullen van anderen waarover u de zorg hebt (Opzicht)
Wij vergoeden de schade aan spullen van iemand anders waarover u de zorg hebt (zoals lenen, gebruiken, bewaren, behandelen, 
bewerken, vervoeren). Per aanspraak is de maximale vergoeding € 12.500,-.
In artikel 7 onder c leest u wanneer wij geen opzichtschade vergoeden. 

6.7. Motorrijtuigen
Wij vergoeden de schade veroorzaakt met of door:
a. een motorrijtuig door uw huispersoneel en waarvan uw huispersoneel zelf de houder of bezitter is;
b. een fiets met elektrische trapondersteuning (elobike);
c. kinderspeelgoed, motorisch voortbewogen machines zoals een maaimachine en deze niet sneller kunnen dan 16 km per uur;
d. op afstand bestuurbare modelauto’s die niet sneller kunnen dan 16 km per uur;
e. een aanhangwagen of caravan die is voorzien van een mover. Er is alleen dekking als de schade buiten het verkeer is ontstaan en 

daarom niet onder de WAM of soortgelijke buitenlandse wetgeving valt;
f. goederen die zich bevinden op, vallen of gevallen zijn van een motorrijtuig.
Alle andere schade met of door een motorrijtuig vergoeden wij niet.

6.8. Vaartuigen
Wij vergoeden de schade veroorzaakt met of door: 
a. roeiboten, kano’s, zeilplanken en op afstand bestuurbare modelboten;
b. zeilboten met een zeiloppervlakte van maximaal 25 m2. Dit geldt niet als deze vaartuigen een (buitenboord)motor hebben met een ver-

mogen van meer dan 3 kW (ongeveer 4 PK);
c. motorboten die voorzien zijn van een (buitenboord)motor met een vermogen van maximaal 3 kW (ongeveer 4 PK);
d. kitesurfen, flyboarden en buggyen.
Alle andere schade met of door een vaartuig vergoeden wij niet.

6.9. Luchtvaartuigen
Wij vergoeden de schade veroorzaakt met of door:
a. modelvliegtuigen, met een maximaal gewicht van 20 kg;
b. een kabelvlieger van maximaal 1,5m2;
c. deltavliegen, parasailing, parachutespringen en paragliding, als er niet gemotoriseerd gevlogen wordt.
Alle andere schade met of door een luchtvaartuig vergoeden wij niet.

6.10. Passagier
Wij vergoeden de schade die u als passagier van een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig aan derden toebrengt.
Brengt u schade toe aan een andere verzekerde, de spullen van een andere verzekerde of de spullen van een ander waarover u de zorg 
hebt? Dan zijn de artikelen 6.1, 6.6 en 7 onder c van toepassing.
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6.11. Joyriding/joyvaren
Wij vergoeden de schade die uw kind jonger dan 18 jaar veroorzaakt tijdens joyriding of joyvaren. 
Bij schade aan het motorrijtuig of vaartuig door joyriding/joyvaren zonder geweldpleging, is de maximale vergoeding € 10.000,- per aan-
spraak. Dit geldt alleen als er geen dekking is op een andere verzekering.

Wij vergoeden de schade alleen als:
a. het motorrijtuig of vaartuig niet is gestolen of verduisterd;
b. bij joyriding/joyvaren zonder geweldpleging voor het motorrijtuig of vaartuig geen aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten.
 
6.12. Bijzondere kosten
Wij vergoeden de kosten die voortvloeien uit een schade waarvoor u aansprakelijk bent als uw aansprakelijkheid onder de dekking van 
deze polis valt. Dit geldt voor de volgende kosten:
a. kosten van rechtsbijstand die u met onze toestemming maakt in een strafzaak die tegen u is ingesteld;
b. proceskosten en kosten voor rechtsbijstand voor het voeren van verweer tegen een aanspraak tot schadevergoeding. Dit geldt alleen 

als wij de rechtsbijstand op ons verzoek verlenen of wanneer wij vooraf met het verlenen van rechtsbijstand hebben ingestemd;
c. de verschuldigde wettelijke rente over de schadevergoeding.
Kosten in verband met een strafzaak, zoals proceskosten en  boetes, vergoeden wij niet. 

6.13. Zekerheidstelling (Borg)
Een buitenlandse overheid kan een zekerheidstelling eisen. Bij een verzekerde gebeurtenis stellen wij deze zekerheid tot maximaal  
€ 50.000,-. Daarnaast geldt dat u:
a. ons vooraf moet machtigen om over de zekerheidstelling te beschikken, zodra deze wordt vrijgegeven;
b. verplicht bent om volledige medewerking te verlenen bij het verkrijgen van terugbetaling.

ARTIKEL 7. WAT VERGOEDEN WIJ NIET?

In aanvulling op de algemene uitsluitingen in artikel 7 van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen vergoeden wij geen schade:
a. als uw aansprakelijkheid vergoed wordt op een andere aansprakelijkheidsverzekering van uzelf of van een ander;
b. als de schade verband houdt met exploitatie van onroerende zaken;
c. aan spullen waarover u de zorg hebt op grond van een huur-, huurkoop-, lease-, erfpacht-, pacht- of pandovereenkomst of vruchtgebruik. 

Hiermee bedoelen wij ook het recht van gebruik en bewoning;
d. aan spullen van uw werk die u privé gebruikt, bijvoorbeeld een laptop; 
e. aan spullen waar u onrechtmatig over beschikt;
f. aan motorrijtuigen, aanhangwagens, (sta)caravans, vouwwagens, motor- en zeilboten (ook surfplanken en kites) en (lucht)vaartuigen 

van iemand anders (derde), waarover u beschikt; 
g. die verband houdt met gestolen, verloren of kwijtgeraakt geld, waardepapieren, bank-, of betaalpassen of creditcards; 
h. die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig. Wij vergoeden wel de schade zoals genoemd in de artikelen 6.7 en 6.11 (joy riding);
i. die is veroorzaakt met of door een vaartuig. Wij vergoeden wel de schade zoals genoemd in de artikelen 6.8 en 6.11(joyvaren);
j. die is veroorzaakt met of door luchtvaartuigen. Wij vergoeden wel de schade zoals genoemd in artikel 6.9; 
k. veroorzaakt door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een overeenkomst;
l. veroorzaakt met een wapen; 
m. die verband houdt met het uitoefenen van een bedrijf, een (neven)beroep of andere betaalde werkzaamheden. Wij vergoeden wel de 

schade die is veroorzaakt bij het verrichten van een vriendendienst (zie artikel 6.4.). Voor kinderen die werkzaamheden verrichten 
voor derden zoals tijdens de vakantie (zie artikel 3) is er ook dekking. 

ARTIKEL 8. AANPASSING VAN DE PREMIE

In aanvulling op artikel 9 van de Algemene voorwaarden schade verzekeringen geldt dat wij de verschuldigde premie jaarlijks mogen 
aanpassen aan de prijsontwikkelingen. Deze aanpassing doen wij volgens de consumentenprijsindex voor alle huishoudens van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek.


