zevenwouden
Aanpassingen voorwaarden Particuliere Aansprakelijkheidsverzekering Zevenwouden
Oud ZW-AV-01-V

Nieuw ZW-AVP-02-2018-V

Artikel 1. Welke aansprakelijkheid is verzekerd?
Sommige soorten schade veroorzaakt door een vriendendienst. In de toelichting wat wel en niet verzekerd is.

Artikel 1. Welke aansprakelijkheid is verzekerd?
Sommige soorten schade veroorzaakt door een vriendendienst
of opzicht. In de toelichting leest u wat wel en niet verzekerd is

Schade aan anderen veroorzaakt als bezitter…
Dit moet binnen Europa en niet bedoeld om voortdurend
te verhuren.

Schade aan anderen veroorzaakt als bezitter van een tweede
woning, recreatiewoning, stacaravan of huisje op een volkstuincomplex in Nederland. Dit moet niet bedoeld zijn om
voortdurend te verhuren. Wanneer u verhuur voor een tweede
woning in Nederland wilt meeverzekeren, kunt u voor de aanvullende dekking ‘Verhuur tweede woning’ kiezen.

Schade veroorzaakt door huisdieren.

Schade aan anderen, veroorzaakt door dieren die u bezit of
houdt.

Artikel 1.b Wie zijn verzekerd?
Uw minderjarige kinderen. En kinderen die bij u
inwonende of voor studie of stage uitwonend zijn en
jonger dan 27 jaar.

Artikel 1.b Wie zijn verzekerd?
- uw inwonende kinderen;
- uw ongehuwde kinderen die voor studie of stage uitwonend
zijn, maar binnen Europa wonen.

Artikel 2. Wat is niet verzekerd?
Schade door opzet….drugs waren. Schade veroorzaakt
door uw kinderen jonger dan 14 jaar is wel verzekerd.

Artikel 2. Wat is niet verzekerd?
schade door opzet. Ook schade die iemand met uw goedvinden
veroorzaakt. Dit geldt ook als de schade toegebracht is als
deelnemer van een groep waar u ook bij hoort. Het maakt niet
uit dat u zelf niets hebt gedaan. Ook maakt het niet uit dat u, of
anderen uit de groep, onder invloed van alcohol, geneesmiddelen of drugs waren. Opzettelijk veroorzaakte schade door
uw kinderen jonger dan 14 jaar is wel verzekerd;
Toegevoegd:
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan, met of
door zaken die u onrechtmatig onder u heeft.
Wij vergoeden geen schade als er sprake is van schade aan
eigendommen van uzelf of een andere verzekerde op deze
polis wanneer deze is veroorzaakt door dieren die u bezit of
houdt.

Artikel 3.b Spullen van anderen (opzicht)
Onderdeel: Wel is verzekerd
Schade veroorzaakt door brand of waterschade tijdens
het huren van logiesverblijven in vakanties. Schade
veroorzaakt door brand tijdens het huren van uw woning.
Schade veroorzaakt aan spullen door een verzekerde
die jonger is dan 14 jaar. Maar als een oudere verzekerde
daar ook bij betrokken is, is het niet verzekerd.

Artikel 3.b Spullen van anderen (opzicht)
Onderdeel: Wel is verzekerd
Schade veroorzaakt door brand of waterschade tijdens het
huren van een woning. Als u hiervoor volgens de Wet of de
huurovereenkomst aansprakelijk bent. Schade veroorzaakt
aan geleende spullen door een verzekerde die jonger is dan
14 jaar. AIs daar ook een oudere verzekerde bij betrokken is,
dan vergoeden wij tot maximaal € 25.000,-. Voor schade aan
zaken die aan uw zorg zijn toevertrouwd anders dan hierboven
genoemd, vergoeden wij tot maximaal € 25.000,-.
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Artikel 3.c Vriendendienst
Verzekerd is schade door het verrichten van een
vriendendienst. Onder een vriendendienst wordt
verstaan: vrienden, bekenden of familieleden die
elkaar helpen, zonder dat zij daarvoor betaald worden.
Denk hierbij aan het helpen met schilderen of
behangen of hulp bij een verhuizing.

Artikel 3.c Vriendendienst
- Voor schade die u tijdens een vriendendienst veroorzaakt
aan spullen die u onder opzicht hebt, vergoeden wij de
schade tot maximaal € 25.000,- per schadegeval.

Artikel 3.d Motorrijtuigen
Onderdeel: Wel is verzekerd
Schade veroorzaakt door maaimachines, kinderspeelgoed en modelauto’s die maximaal 10 km per uur rijden.

Artikel 3.d Motorrijtuigen
Onderdeel: Wel is verzekerd
Schade veroorzaakt door maaimachines, kinderspeelgoed
en modelauto’s die maximaal 10 km per uur rijden. Schade
met of door een hoverboard is niet verzekerd.

Artikel 3.f Luchtvaartuigen
Wel is verzekerd:
- Schade veroorzaakt met of door een luchtvaartuig,
modelvliegtuig, zeilvliegtuig, doelvliegtuig,
valschermzweeftoestel, luchtschip, modelraket of
ballon met een diameter van meer dan 1 meter in
gevulde toestand.
Wel is verzekerd:
- Schade veroorzaakt door een kabelvlieger met een
oppervlakte van maximaal 1,5 m2 en zeil- en modelvliegtuigen waarvan het gewicht maximaal 20 kg is.
- Schade veroorzaakt als passagier.

Artikel 3.f Luchtvaartuigen
Wel is verzekerd:
- schade veroorzaakt als passagier
- schade door een kabelvlieger met een oppervlakte van minimaal 1,5m2 en zeil- en modelvliegtuigen waarvan het
gewicht maximaal 20 kg. is.
- schade veroorzaakt tijdens, met of door een drone tot maximaal 20 kg. De schade moet tijdens recreatief gebruik,
zonder wedstrijdelement, zijn veroorzaakt en het gebruik
tijdens het voorval mag niet in strijd zijn met de wettelijke
regelgeving en/of plaatselijke verordeningen, anders
verlenen wij geen dekking.

Artikel 3.k Extra dekking als hobbyboer?
Staat de dekking ‘Hobbyboer’ op uw polisblad? Dan
geldt in aanvulling op de dekking ‘Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren’ het volgende. Verzekerd
is aansprakelijkheid voor:
Schade aan anderen die een verzekerde als hobbyboer
veroorzaakt. Met hobbyboer bedoelen wij iemand die
huisdieren zoals paarden, pony’s, runderen, varkens,
schapen en geiten bezit, zonder dat het gaat om een
beroep of bedrijf.

Artikel 3.k Aanvullende dekking Extra dieren
Let op: Deze dekking is alleen van toepassing als uit het
polisblad blijkt dat deze dekking meeverzekerd is. U bent
verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die is
veroorzaakt of ontstaan door een zelfstandige gedraging
van dieren die u bezit of houdt. De schade moet zijn
veroorzaakt en ontstaan tijdens de looptijd van deze
verzekering. Standaard zijn kleine huisdieren en maximaal
10 stuks kleinvee inclusief paarden en pony’s, voor
recreatief en/of hobbymatig gebruik meeverzekerd.
Wanneer u meer dan 10 maar maximaal 20 stuks kleinvee in
of om het huis bezit of houdt, kunt u voor deze aanvullende
dekking kiezen. Bezit of houdt u 21 of meer stuks kleinvee, dan
ontbreekt dekking voor schade veroorzaakt door kleinvee.
Artikel 3.l Aanvullende dekking ‘Verhuur tweede woning’
Toegevoegd:
Let op: Deze dekking is alleen van toepassing als uit het
polisblad blijkt dat deze dekking meeverzekerd is. U bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade aan anderen als
bezitter van een tweede woning, recreatiewoning of huisje op
een volkstuincomplex in Nederland. Bezit u meer dan twee
woningen, dan ontbreekt polisdekking voor schade als bezitter
van deze woningen.
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Artikel 3.m Aanvullende dekking ‘Jagersrisico’
Toegevoegd:
Let op: Deze dekking is alleen van toepassing als uit het
polisblad blijkt dat deze dekking meeverzekerd is.U bent in
Nederland verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade
die veroorzaakt is met vuurwapens tijdens het jagen. U bent
niet verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die
veroorzaakt is met vuurwapens tijdens het jagen als u niet
bevoegd bent om te mogen jagen.

Artikel 5. Wat is het eigen risico?
Hebt u meerdere verzekeringen bij ons afgesloten?
En gelden er meerdere eigen risico’s. Dan geldt per
gebeurtenis één keer het hoogste eigen risico.

Artikel 5. Wat is het eigen risico?
Hebt u meerdere verzekeringen bij Zevenwouden afgesloten?
En gelden er voor een gebeurtenis verschillende eigen
risico’s? Dan geldt voor deze gebeurtenis één keer het
hoogste eigen risico.

Artikel 7. Wat bedoelen wij met...?
In de polisvoorwaarden worden soms begrippen gebruikt
met een eigen betekenis. Omdat dit voor de verzekering
nodig is, kunnen we dat niet altijd voorkomen. Daarom
leggen we ze hieronder uit. Ook vindt u uitleg van de
gebruikte begrippen in de Algemene voorwaarden
Particulier.

Artikel 7. Wat bedoelen wij met...?
In de polisvoorwaarden worden soms verzekeringsbegrippen
gebruikt. Omdat dit voor de verzekering nodig is, kunnen we
dat niet altijd voorkomen. Daarom leggen we ze hieronder uit

Opsomming verzekeringsbegrippen:
Huisdieren: Dit zijn honden, katten, kleine knaagdieren
en vogels. Maar ook klein vee inclusief paarden en
pony’s, voor recreatief gebruik. Het totaal mag niet
meer dan 30 stuks zijn.

Opsomming verzekeringsbegrippen:
Dieren: Dit zijn honden, katten, kleine knaagdieren en
vogels. Maar ook maximaal 10 stuks kleinvee inclusief
paarden en pony’s voor recreatief gebruik, die u in en om uw
huis bezit of houdt.
Toegevoegd:
Extra dieren: Meer dan 10 stuks maar maximaal 20 stuks
kleinvee inclusief paarden en pony’s voor recreatief gebruik,
die u in en om uw huis bezit of houdt.
Jagersrisico: Jagers die in het bezit zijn van een jachtakte en
de mensen die onder hun toezicht aan de jacht meedoen of
het geweer dragen, moeten volgens de jachtwet de
aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt wordt tijdens
de jacht, meeverzekeren.

Aan de inhoud van deze verschillenlijst is grote zorg besteed.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst.
Zevenwouden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. De verschillenlijsten zijn puur
informatief.

