Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering E1011
1. Grondslag van de verzekering
Deze verzekering is aangegaan op basis van de
juistheid en volledigheid van de door de verzekeringnemer op het aanvraagformulier verstrekte
gegevens. Verzwegen gegevens en onjuist of onvolledig gegeven antwoorden kunnen de nietigheid
van deze verzekering tot gevolg hebben.
2. Begripsomschrijvingen
2.1 Verzekerden in gezinsverband zijn:
2.1.1 de verzekeringnemer;
2.1.2 zijn/haar echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde)
partner, met wie hij/zij duurzaam in gezinsverband
samenwoont;
2.1.3 de inwonende, ongehuwde (pleeg- en
stief)kinderen;
2.1.4 de onder 2.1.3 genoemde kinderen die
uitwonend zijn voor studie;
2.1.5 de inwonende (groot)ouders, ongehuwde bloed en aanverwanten van de onder 2.1.1 en 2.1.2
genoemden;
2.1.6 de logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet
wordt gedekt door een andere verzekering;
2.1.7 het huispersoneel van de onder 2.1.1 en 2.1.2
genoemden, voor zover hun aansprakelijkheid
verband houdt met werkzaamheden in opdracht van
een verzekerde.
2.2 Hoedanigheid:
verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde als
particulier, mits de schade niet is toegebracht tijdens:
2.2.1 het uitoefenen van een (neven)bedrijf of
(neven)beroep;
2.2.2 het verrichten van betaalde handenarbeid;
De onder 2.2.1 en 2.2.2 genoemde beperkingen gelden
niet voor:
a. het huispersoneel;
b. de onder 2.1.3 en 2.1.4 genoemde kinderen, indien
zij tijdens vakantie, vrije tijd of studie
werkzaamheden voor anderen dan de verzekerden
verrichten. Deze aansprakelijkheid is alleen
verzekerd voor zover deze niet wordt gedekt door
een andere verzekering. Aanspraken van de
werkgever, diens rechtverkrijgenden of nagelaten
betrekkingen zijn niet gedekt.
2.3 Schade:
onder schade wordt verstaan:
2.3.1 schade aan personen:
2.3.2 schade door letsel of aantasting van de
gezondheid van personen, al dan niet de dood
tengevolge hebbend, waaronder begrepen de daaruit
voortvloeiende schade;

2.3.3 schade aan zaken: schade door beschadiging of
vernietiging of verloren gaan van zaken van anderen
dan de verzekerden, waaronder begrepen de daaruit
voortvloeiende schade.
Omschrijving van de dekking
3. Gedekte gebeurtenissen
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden
in hun bovengenoemde hoedanigheid voor schade
veroorzaakt of ontstaan tijdens de verzekeringsduur.
Voor alle verzekerden tezamen wordt per
schadegebeurtenis niet meer uitgekeerd dan het op het
polisblad vermelde verzekerd bedrag.
3.1 Onderlinge aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte
van elkaar is uitsluitend verzekerd voor de door de
betrokken verzekerden geleden schade aan personen
en voor zover deze verzekerden ter zake van het
gebeurde geen recht hebben op vergoeding uit
anderen hoofde. De aansprakelijkheid van een
verzekerde jegens huispersoneel voor schade ten
gevolge van ongevallen binnen de huishouding is ook
ten aanzien van schade aan zaken meeverzekerd.
3.2 Proceskosten en wettelijke rente
Boven het verzekerd bedrag worden vergoed:
3.2.1 de kosten van met goedvinden of op verlangen
van de maatschappij gevoerde procedures en in haar
opdracht verleende rechtsbijstand;
3.2.2 de wettelijke rente over het door de verzekering
gedekte gedeelte van de hoofdsom.
3.3 Zekerheidsstelling
3.3.1 Indien een overheid wegens een onder de
verzekering gedekte schade het stellen van een
geldelijke zekerheid verlangt ter waarborging van de
rechten van de benadeelde(n), zal de maatschappij
deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste 10% van
het verzekerd bedrag.
3.3.2 De 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.
3.3.3 Uitsluitend de maatschappij is gerechtigd over
de zekerheidsstelling te beschikken zodra deze wordt
vrijgegeven.
3.4 Onroerende zaken
Met betrekking tot schade door onroerende zaken is
verzekerd de aansprakelijkheid van:
3.4.1 de onder 2.1.1 t/m 2.1.5 genoemde verzekerden
als bezitter van:

a. de door hem/haar bewoonde woning of
woonboot
met
de
daarbij
behorende
bebouwingen, ook indien een deel daarvan wordt
verhuurd;
b. een woning of woonboot met de daarbij
behorende bebouwingen, die door hem/haar niet
meer of nog niet wordt bewoond, dit voor een
periode van ten hoogste 12 maanden na het
verlaten of verkrijgen van de woning of de
woonboot;
c. een in Europa gelegen tweede woning,
recreatiewoning, stacaravan of huisje op een
volkstuincomplex, mits deze niet uitsluitend dient
tot verhuur aan derden.
3.4.2 een verzekerde voor schade veroorzaakt aan het
door hem/haar voor vakantiedoeleinden gehuurde, in
het buitenland gelegen verblijf en de daarbij
behorende inboedel, niet toebehorende aan één van de
verzekerden, veroorzaakt door:
a. brand;
b. water of stoom, gestroomd uit leidingen of daarop
aangesloten toestellen en installaties van
waterleiding of centrale verwarming;
3.4.3 een verzekerde voor schade veroorzaakt door
een antenne, vlaggenstok en zonwering, die is/zijn
gemonteerd op of aan de door hem/haar gehuurde en
bewoonde woning, voor zover sprake is van schade
aan die woning en/of daarbij behorende bebouwingen
en de verzekerde voor die schade als huurder
aansprakelijk is;
3.4.4 een verzekerde voor schade toegebracht aan
een door hem/haar gehuurde woning of onderdeel
daarvan, mits deze aansprakelijkheid voortvloeit uit de
huurovereenkomst.
3.5

Vriendendienst

Bij het beoordelen van de aansprakelijkheid zal de
maatschappij geen beroep doen op de omstandigheid
dat de schade is toegebracht in het kader van een
vriendendienst. Bij de toekenning van een dergelijke
schade:
worden alle aanspraken op uitkering die de
benadeelde uit anderen hoofde heeft, in
mindering gebracht;
wordt geen schade vergoed indien de vorderende
partij een andere is dan een rechtstreeks bij de
gebeurtenis betrokken benadeelde, natuurlijk
persoon of diens nagelaten betrekkingen;
wordt nimmer meer uitgekeerd dan € 10.000 per
gebeurtenis voor alle benadeelden tezamen.
4. Uitsluitingen
4.1 Deze verzekering geeft geen dekking voor
schade waarover verzekeringnemer of een andere
belanghebbende onjuiste informatie verstrekt.

4.2 Opzet
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde
voor schade:
4.2.1 veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit
zijn/haar opzettelijk en tegen een persoon of zaak
wederrechtelijk handelen of nalaten;
4.2.2 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 ingeval niet de
verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten.
4.2.3 aan het opzettelijk karakter van dit
wederrechtelijk handelen of nalaten doet niet af dat de
verzekerde of, ingeval 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 Seksuele gedragingen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde
voor schade:
4.3.1 veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit
zijn/haar seksuele of seksueel getinte gedragingen van
welke aard dan ook;
4.3.2 van een tot een groep behorende verzekerde
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 ingeval niet de verzekerde zelf zich zodanig heeft
gedragen.
4.4 Opzicht
4.4.1 Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade:
a. aan zaken die een verzekerde of iemand namens
hem/haar onder zich heeft uit hoofde van:
een
huur-,
huurkoop-,
lease-,
pacht-,
pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder
het recht van gebruik en bewoning);
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. Deze bepaling is niet van toepassing
wanneer de verzekerde jonger is dan 14 jaar, tenzij
een verzekerde van 14 jaar of ouder de
betreffende zaak eveneens onder zich heeft;
c. aan motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens,
motor- en zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken)
en luchtvaartuigen, die een verzekerde of iemand
namens hem onder zich heeft, zulks
onverminderd het onder 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 4.5, 4.6
en 4.7 bepaalde.
4.4.2 Aansprakelijkheid voor schade aan zaken die
een verzekerde onder zich heeft - anders dan onder

4.4.1 genoemd - is verzekerd tot ten hoogste € 10.000
per gebeurtenis.
4.5

Motorrijtuigen

Niet gedekt 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 niet voor de
aansprakelijkheid:
4.5.1 van een verzekerde als passagier van een
motorrijtuig; het bepaalde onder 3.1 en 4.4 blijft
onverminderd van kracht.
4.5.2 van
de
verzekeringnemer,
zijn/haar
echtgeno(o)t(e) of partner voor schade veroorzaakt
door huispersoneel met of door een motorrijtuig
waarvan geen der andere verzekerden dan het
huispersoneel houder of bezitter is;
4.5.3 voor schade veroorzaakt door of met
motorisch
voortbewogen
maaimachines,
kinderspeelgoed en dergelijke gebruiksvoorwerpen,
mits zij een snelheid van 10 km per uur niet kunnen
overschrijden;
4.5.4 voor schade door op afstand bediende
modelauto's;
4.5.5 voor schade veroorzaakt tijdens joyriding met
een motorrijtuig, mits de veroorzaker jonger is dan 18
jaar. Onder joyriding wordt verstaan elk
wederrechtelijk gebruik van een motorrijtuig, zonder
de bedoeling te hebben zich dit motorrijtuig toe te
eigenen. Niet gedekt blijft de aansprakelijkheid voor
schade:
ingeval van diefstal of verduistering van het
motorrijtuig;
aan het motorrijtuig zelf.
Ingeval van joyriding zonder geweldpleging geldt deze
dekking niet indien voor het motorrijtuig een
aansprakelijkheidsverzekering is gesloten. Voor schade
aan het motorrijtuig zelf geldt een dekking van ten
hoogste € 6.500 per gebeurtenis.
4.6

Vaartuigen

Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde
voor schade veroorzaakt met of door een vaartuig.
Deze uitsluiting geldt niet voor de aansprakelijkheid:
4.6.1 voor schade veroorzaakt met of door
woonboten, roeiboten, kano's, zeilplanken, op afstand
bediende modelboten en zeilboten met een
zeiloppervlakte van ten hoogste 16m², tenzij deze
boten zijn uitgerust met een (buitenboord)motor van
meer dan 3 kW (ongeveer 4 PK);
4.6.2 van een verzekerde als passagier van een
vaartuig; het bepaalde in de artikelen 3.1 en 4.4 blijft
onverminderd van kracht;
4.6.3 voor schade veroorzaakt tijdens joy-varen met
een vaartuig, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar.
Onder joy-varen wordt verstaan elk wederrechtelijk

gebruik van een vaartuig, zonder de bedoeling te
hebben zich dit vaartuig toe te eigenen.
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade:
ingeval van diefstal of verduistering van het
vaartuig;
aan het vaartuig zelf.
Ingeval van joy-varen zonder geweldpleging geldt deze
dekking niet indien voor het vaartuig een aansprakelijkheidsverzekering is gesloten.
4.7

Luchtvaartuigen

Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde
voor schade veroorzaakt met of door een
luchtvaartuig, een modelvliegtuig, een zeilvliegtuig, een
doelvliegtuig, een valschermzweeftoestel, een
luchtschip, een modelraket, alsmede een ballon met
een diameter van meer dan 1m in geheel gevulde
toestand. Deze uitsluiting geldt niet voor de
aansprakelijkheid:
4.7.1 voor schade veroorzaakt met of door
deltavliegen, parasailing en parachutespringen;
4.7.2 voor schade met of door kabelvliegers met een
oppervlakte van maximaal 1,5 m², zeilvliegtuigen en
modelvliegtuigen, waarvan het gewicht ten hoogste 20
kg bedraagt;
4.7.3 van een verzekerde als passagier van een
vliegtuig; het bepaalde in de artikelen 3.1 en 4.4 blijft
onverminderd van kracht.
4.8

Wapens

Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde
voor schade veroorzaakt in verband met het bezit
en/of het 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 het
gebruik van vuurwapens tijdens de jacht is uitsluitend
gedekt voor zover dit risico uitdrukkelijk is
meeverzekerd.
4.9

Woonplaats buiten Nederland

Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een
verzekerde, die zijn/haar woonplaats niet langer in
Nederland heeft, met dien verstande dat de
verzekering voor hem/haar eindigt 30 dagen na
vertrek uit Nederland.
Schade
5. Schadevaststelling en -regeling
5.1 De maatschappij belast zich met de vaststelling
en de regeling van de schade. De maatschappij heeft
het recht de benadeelde rechtstreeks schadeloos te
stellen en met deze schikkingen te treffen.

5.2 Bestaat de vergoeding van de schade uit
periodieke uitkeringen en is de waarde daarvan samen
met de andere uitkeringen hoger dan het verzekerde
bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die
uitkeringen - naar keuze van de verzekerde - naar
evenredigheid verminderd.
6. Verplichtingen na schade

dit bedrag verschuldigd was. De verzekeringnemer
dient het verschuldigde bedrag alsnog te betalen.
8.3 Geen dekking wordt verleend voor in de
schorsingsperiode plaatsvindende gebeurtenissen. De
dekking wordt eerst weer van kracht op de dag na
ontvangst van het verschuldigde bedrag door de
maatschappij.

6.1 Zodra de verzekeringnemer kennis draagt van
een gebeurtenis die voor de maatschappij tot een
verplichting tot uitkering kan leiden is hij verplicht:
6.1.1 die gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan de
maatschappij te melden;
6.1.2 zijn volle medewerking te verlenen bij de
regeling van de schade en alles na te laten, wat de
belangen van de maatschappij zou kunnen schaden;
6.1.3 de aanwijzingen van de maatschappij of de door
deze ingeschakelde deskundigen nauwkeurig op te
volgen en de ter zake van de schade gestelde vragen
volledig en naar waarheid te beantwoorden;
6.1.4 zich te onthouden van al hetgeen waaruit
erkenning van schuld of aansprakelijkheid zou kunnen
worden afgeleid;
6.1.5 alle gegevens die op een schade betrekking
hebben aan de maatschappij op te geven en de daarop
betrekking hebbende brieven en andere stukken
onmiddellijk aan de maatschappij te zenden.

9. Premierestitutie

6.2 Deze verzekering geeft geen dekking, indien de
verzekeringnemer één van deze verplichtingen niet is
nagekomen en daardoor de belangen van de
maatschappij heeft geschaad.

10.3 Indien sprake is van premieverhoging of
vermindering
van
de
dekking
heeft
de
verzekeringnemer het recht de aanpassing te weigeren
binnen 30 dagen nadat hem daarvan mededeling is
gedaan. In dit geval eindigt de verzekering aan het eind
van het lopende verzekeringsjaar. Beëindiging is niet
mogelijk indien de verhoging van de premie of de
wijziging van de voorwaarden voortvloeit uit wettelijke
regelingen of bepalingen dan wel onderdeel is van
deze overeenkomst.

7. Verval van rechten
7.1 Elk uit deze verzekering voortvloeiend recht op
uitkering vervalt, indien binnen 1 jaar na de
definitieve schriftelijke beslissing van de maatschappij
tegen haar geen rechtsvordering is ingesteld.
7.2 In elk geval vervalt het recht op uitkering indien
de aanmelding van een schade niet plaatsvindt binnen
1 jaar na de gebeurtenis. Deze termijn geldt niet als de
verzekeringnemer aantoont, dat hem ter zake van de
te late aanmelding redelijkerwijs geen verwijt treft.
Premie
8. Premiebetaling
8.1 De verzekeringnemer dient de premie, de
kosten en de assurantiebelasting te betalen uiterlijk op
de 30e dag nadat zij verschuldigd worden.
8.2 Indien de verzekeringnemer het verschuldigde
bedrag weigert te betalen of niet binnen de gestelde
termijn betaalt, vindt schorsing van de dekking plaats
met ingang van de eerste dag van het tijdvak waarover

Uitsluitend bij beëindiging van de verzekering op
grond van 11.2.2 verleent de maatschappij restitutie
van de premie over de nog niet verstreken
verzekeringstermijn.
Wijziging van de verzekering
10. Wijziging van premie en voorwaarden
10.1 Indien de maatschappij haar tarieven of
voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde aard als
deze verzekering, dan wel voor één of meer van de
hierop verzekerde rubrieken herziet, is zij gerechtigd
de aanpassing van deze verzekering aan de nieuwe
tarieven of voorwaarden te verlangen met ingang van
een door de maatschappij te bepalen datum.
10.2 De maatschappij doet van de aanpassing
schriftelijk mededeling aan de verzekeringnemer.

11. Duur en einde van de verzekering
11.1 De verzekering is aangegaan en wordt verlengd
overeenkomstig de op het polisblad vermelde
termijnen.
11.2 De verzekering eindigt:
11.2.1 door schriftelijke opzegging door de
verzekeringnemer:
per contractsvervaldatum, mits de opzegging
tenminste 3 maanden voordien aan de
maatschappij is geschied;
nadat de maatschappij een krachtens deze
verzekering gedekte schade heeft afgewikkeld,
mits de opzegging uiterlijk op de 30e dag na de
afwikkeling is geschied met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste 14 dagen.

11.2.2 door schriftelijke opzegging door de
maatschappij:
per premievervaldatum mits de opzegging
tenminste 3 maanden voordien aan de verzekeringnemer is geschied;
na een schademelding mits de opzegging uiterlijk
op de 30e dag na afwikkeling is geschied met
inachtneming van een opzegtermijn van
tenminste 14 dagen;
zodra de verzekeringnemer niet meer feitelijk in
Nederland woont of gevestigd is;
zodra de verzekeringnemer surséance van
betaling heeft aangevraagd of in staat van
faillissement is komen te verkeren.
Slotbepalingen
12. Adres
Kennisgevingen door de maatschappij aan de
verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens
laatst bij de maatschappij bekende adres of aan het
adres van de tussenpersoon, door wiens bemiddeling
deze verzekering loopt.
13. Privacy-reglement
De bij de aanvraag of wijziging van de verzekering
verstrekte persoonsgegevens worden door Zevenwouden verwerkt ten behoeve van het aangaan en het
uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en het
beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met
inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude.
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de
gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” van toepassing. In deze gedragscode
worden rechten en plichten van partijen bij de
gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst
van de gedragscode kunt u opvragen bij het
informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars,
Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, tel. 070-3338777,
www.verzekeraars.nl.
14. Toepasselijk recht
Op deze verzekering is Nederlands recht van
toepassing.
15. Klachten
Klachten
over
de
uitvoering
van
de
verzekeringsovereenkomst moeten eerst aan de
directie van de maatschappij worden voorgelegd.
Wanneer het oordeel van de directie voor de
verzekeringnemer niet bevredigend is, kan deze zich
tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
wenden. Deze stichting is door de verzekeringsbedrijfstak opgericht en er werken verschillende

Ombudsmannen. Zij proberen door bemiddeling de
klacht op te lossen. Daarnaast is er de Raad van
Toezicht die toetst of de verzekeraar de goede naam
van de bedrijfstak heeft geschaad.
Adres: Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus
93560, 2509 AN Den Haag.
Wie geen gebruik wil maken van de
klachtenbehandelingsmogelijkheden
binnen
de
bedrijfstak, of de behandeling door het
klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het
geschil voorleggen aan de rechter.

