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Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven 
Dit zijn de voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven van FGD Assuradeuren. 

Ze vormen één geheel met de algemene voorwaarden verzekeringen van FGD Assuradeuren.  

 

Voor uw verzekering gelden de afspraken uit de volgende documenten: 

- het polisblad of de polisbladen en de polisaanhangsels; 

- de aanvullende voorwaarden van de verzekering. Op het polisblad staat wat u verzekerd hebt en 

welke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn; 

- de algemene voorwaarden verzekeringen FGD Assuradeuren.  

 

De volgorde van de documenten is belangrijk. Kloppen de afspraken uit de verschillende documenten niet 

met elkaar? Dan geldt de volgorde die hierboven staat. Dan gaan bijvoorbeeld de afspraken op het 

polisblad voor de afspraken in de aanvullende voorwaarden.  

 

Het is belangrijk dat u de polisvoorwaarden goed doorleest. Zo weet u wat u moet doen en waar u recht 

op hebt.  

 

Hoe leest u deze polisvoorwaarden? 
In de inhoudsopgave kunt u het hoofdstuk vinden waarover u meer wilt lezen. Zo kunt u snel terugvinden 

wat u zoekt. 

 

Wilt u meer informatie? 
Hebt u vragen over deze verzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Is de verzekering gesloten via 

een verzekeringsadviseur? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 
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Uitleg van gebruikte begrippen 
Om deze polisvoorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken, leggen wij enkele begrippen en woorden 

uit. Hieronder vindt u de begrippen die voorkomen in deze voorwaarden.  

 

- Aanspraak: een door een derde tegen een verzekerde ingestelde vordering tot vergoeding van schade 

ontstaan door een handelen of nalaten van een verzekerde.  Meerdere aanspraken, al dan niet tegen 

meer verzekerden ingesteld, behandelen wij als één aanspraak als deze aanspraken: 

- met elkaar verband houden; 

- uit elkaar voortvloeien; 

- uit hetzelfde handelen of nalaten voortvloeien; 

- uit een opeenvolgend handelen of nalaten,  met dezelfde oorzaak, voortvloeien.  

Wij zien de meldingsdatum van de eerste aanspraak als meldingsdatum van de overige aanspraken.  

- Derden: iedereen, behalve de verzekerde die aansprakelijk is gesteld.  

- Handelen of nalaten: een gedraging waaruit een aanspraak volgt. Hieronder valt ook een 

schadevoorval dat volgens de wet of de verkeersopvatting voor uw rekening komt.  

- Milieuaantasting: uitstoot, lozing, doorsijpeling of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of 

gasvormige stof, voor zover die een prikkelende, verontreinigende of een besmetting of bederf 

veroorzakende werking heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet 

ondergronds(e) water(gang). 

- Omstandigheid: een of meer feiten, die voortvloeien uit of verband houden met een handelen of 

nalaten van verzekerde(n), waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze zullen leiden tot 

een aanspraak.  

- Schade aan personen: schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, inclusief 

gevolgschade. Ook als iemand als gevolg hiervan overlijdt. Onder schade aan personen valt niet de 

door mogelijke benadeelden gemaakte kosten van maatregelen ter voorkoming of beperking van deze 

schade, zoals bedoeld in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek en vergelijkbare wettelijke 

bepalingen. Ook de uit de maatregelen voortvloeiende schade valt niet onder schade aan personen. 

- Schade aan zaken: schade door beschadiging, vernietiging of verloren gaan van onroerende en 

roerende zaken, inclusief gevolgschade. Hieronder valt ook het verontreinigd of vuil worden van zaken 

door vreemde stoffen. Het moet gaan om zaken die niet het eigendom van verzekeringnemer zijn.  

Onder schade aan zaken valt niet de door mogelijke benadeelden gemaakte kosten van maatregelen 

ter voorkoming of beperking van deze schade, zoals bedoeld in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek 

en vergelijkbare wettelijke bepalingen. Ook de uit de maatregelen voortvloeiende schade valt niet 

onder schade aan zaken. 

- Verzekeringsjaar: een periode van twaalf maanden vanaf de premievervaldatum en elke aansluitende 

periode van gelijke duur. Is de periode vanaf het begin van de verzekering tot de premievervaldatum 

of vanaf de premievervaldatum tot de einddatum korter dan twaalf maanden, dan beschouwen wij 

deze periode ook als een verzekeringsjaar. Bij een looptijd korter dan twaalf maanden is het 

verzekeringsjaar gelijk aan de looptijd.  
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Algemeen 
In deze voorwaarden leest u wat de aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven inhoudt. U 

leest wat er wel en niet verzekerd is en welke kosten wij vergoeden.  

1. Wie zijn verzekerd? 
De verzekerden zijn: 

- uzelf als verzekeringnemer, uw echtgenoot of echtgenote, uw geregistreerde partner en de met 

u in gezinsverband samenwonende personen; 

- uw ondergeschikten, vrijwilligers, stagiaires, familieleden en huisgenoten, als zij 

werkzaamheden verrichten binnen de verzekerde bedrijfsactiviteiten; 

- uw minderjarige kinderen, pleeg- en stiefkinderen; 

- uw meerderjarige, ongehuwde kinderen, pleeg- en stiefkinderen, die bij u inwonen of voor 

studie uitwonend zijn; 

- uw logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering; 

- uw familie die bij u inwoont. 

 

2. Waarvoor bent u verzekerd? 
Met deze verzekering bent u verzekerd voor uw aansprakelijkheid als u schade aan een derde 

toebrengt. Uw aansprakelijkheid als particulier en als ondernemer is verzekerd. Het maakt niet uit 

wanneer de schadegebeurtenis heeft plaatsgevonden.  

 

Particulier 

Als u als particulier een beroep doet op deze verzekering, valt niet onder de dekking 

aansprakelijkheid die verband houdt met het verrichten van betaalde handenarbeid bij het 

uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep. 

Dit geldt niet voor verzekerde kinderen als zij tijdens vakantie of vrije tijd werkzaamheden 

verrichten voor anderen dan de verzekerden, al dan niet tegen betaling. In dat geval is er dekking 

voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering.  

Aanspraken van de werkgever, zijn rechtverkrijgenden of nagelaten betrekkingen vallen niet onder 

de dekking.  

 

Ondernemer 

Als u als ondernemer een beroep doet op deze verzekering, dan is uw aansprakelijkheid uitsluitend 

gedekt in de uitoefening van de verzekerde bedrijfsactiviteiten, zoals vermeld op het polisblad.  

 

Wanneer hebt u dekking? 

De verzekering geeft dekking voor schade van derden als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

- De aanspraak tegen een verzekerde is voor de eerste keer ingesteld tijdens de looptijd van de 

verzekering. 

- De schriftelijke melding van een aanspraak of omstandigheid hebben wij binnen de looptijd van 

de verzekering ontvangen.  

- De aanspraak of omstandigheid was niet bij een verzekerde bekend bij het afsluiten van de 

verzekering; 
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Bij een aanspraak of omstandigheid ontstaan door handelen of nalaten tijdens de geldigheidsduur 

van de verzekering, maar voor de datum van wijziging in de dekking, gaan wij uit van de dekking 

zoals die was vlak voor de datum van wijziging.  

 

Voorrisico 

Aanvullend op de hierboven genoemde voorwaarden, bent u verzekerd voor een aanspraak of 

omstandigheid die het gevolg is van handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden één jaar vóór de 

ingangsdatum van de verzekering. Dit heet het ‘voorrisico’.   

Deze dekking geldt alleen als 

- er aantoonbaar in die periode een overeenkomstige verzekeringsdekking aanwezig is/was; 

- de aanspraak of omstandigheid bij een verzekerde niet bekend was voor de ingangsdatum van 

de verzekering. 

 

Hebben we een andere duur van het voorrisico afgesproken, dan is dat op het polisblad vermeld. 

 

3. Waar bent u verzekerd? 
De verzekering heeft dekking voor schade ontstaan in Europa.  

 

Privé- of dienstreis 

Ontvangt u een aanspraak in verband met handelen of nalaten van een verzekerde tijdens een 

privé- of dienstreis, dan biedt de verzekering werelddekking. 

 

4. Wat valt onder de dekking? 
Op het polisblad staat het verzekerde bedrag per aanspraak en het verzekerde bedrag per 

verzekeringsjaar. 

- Per aanspraak vergoeden wij de gedekte schade, voor alle verzekerden samen, tot maximaal het 

op het polisblad genoemde verzekerde bedrag per aanspraak. 

- Voor alle in een verzekeringsjaar gemelde aanspraken en omstandigheden samen, vergoeden 

wij maximaal het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag per verzekeringsjaar.  

Voor het toepassen van het maximum verzekerde bedrag per verzekeringsjaar geldt de datum 

waarop wij de eerste schriftelijke melding van de aanspraak of omstandigheid hebben 

ontvangen. 

4.1 Bedrijfsbeëindiging 

U bent verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan binnen vijf jaar na beëindiging 

van de verzekering in verband met beëindiging van uw bedrijf. De schadegebeurtenis moet wel 

hebben plaatsgevonden binnen de contractduur van de verzekering.  

4.2 Bereddingskosten 

Wij vergoeden boven het verzekerde bedrag de bereddingskosten die u moet maken als gevolg van 

een verzekerde gebeurtenis. Dit zijn de kosten van maatregelen die u moet nemen om een 

verzekerde schade te beperken of een onmiddellijk dreigend gevaar van schade die binnen de 

dekking van de verzekering zou vallen, te voorkomen of te verminderen. Ook schade die ontstaat 

aan zaken die u hierbij inzet, valt onder de bereddingskosten.  
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Wij vergoeden nooit meer kosten per aanspraak respectievelijk per verzekeringsjaar als de 

maximale verzekerde bedragen.  

4.3 Burenhulp 

U bent verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door personen die zonder 

tegenprestatie helpen in uw bedrijf. Schade aan uzelf valt niet onder de dekking. 

 

Ook is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door verzekerden die zonder 

tegenprestatie helpen in eenzelfde soort bedrijf als dat van uzelf. Dit geldt alleen als de schade niet 

door een andere verzekering wordt gedekt.   

4.4 Chemische en biologische middelen 

U bent verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met chemische en 

biologische middelen, ook als u deze middelen verspreidt met een motorrijtuig. In dat geval is het 

hoofdstuk ‘Motorrijtuig’ onder ‘Wat valt buiten de verzekering?’ niet van toepassing.  

Er is alleen dekking als u deze middelen gebruikt in en ten behoeve van uw eigen bedrijf. Daarnaast 

moeten het officieel toegestane middelen zijn en moet de toepassing toegestaan zijn.  

4.5 Vriendendienst 

In de hieronder genoemde gevallen bent u verzekerd voor schade als een particulier verzekerde 

niet aansprakelijk is voor het ontstaan van die schade.  

 

Wij vergoeden maximaal € 12.500,00 mits: 

- de vordering die de verzekerde heeft ontvangen betrekking heeft op de schade die benadeelde 

zelf geleden heeft. De benadeelde is een natuurlijk persoon die rechtstreeks bij de aanspraak 

betrokken is; en  

- de benadeelde een ander is dan een (mede)verzekerde; en 

- voor vergoeding van de schade geen beroep kan worden gedaan op een andere verzekering, al 

dan niet van oudere datum; en 

- de schadegebeurtenis en het indienen van de vordering binnen de looptijd van de verzekering 

hebben plaatsgevonden; en 

- het ontstaan van de schade niet te wijten is aan eigen schuld van de benadeelde.  

4.6 Kosten van rechtsbijstand 

Wij vergoeden boven het verzekerde bedrag kosten van procedures die onder onze leiding worden 

gevoerd en kosten van rechtsbijstand waarvoor wij toestemming hebben gegeven.  

4.7 Kosten van verweer 

Wordt u aansprakelijk gesteld, maar bent u niet aansprakelijk? En valt de schade onder de dekking 

als u wel aansprakelijk zou zijn, dan vergoeden wij de kosten van verleende rechtsbijstand en/of 

gevoerde procedures tegen ingestelde aanspraken. Deze kosten vergoeden wij ook als de 

ingestelde aanspraken ongegrond blijken te zijn. Proceskosten die u moet betalen vergoeden wij 

ook. Wij vergoeden kosten van verweer alleen als: 

- wij hebben ingestemd met het voeren van verweer of 

- het verweer op ons verzoek is gevoerd. 

Het eigen risico is op deze kosten niet van toepassing. 
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4.8 Leveringsvoorwaarden 

Hebt u leveringsvoorwaarden die uw aansprakelijkheid beperken, dan volgen wij uw beslissing al 

dan niet een beroep op deze voorwaarden te doen.  

4.9 Logeren / oppassen 

Wij vergoeden schade als tijdens het logeren of oppassen bij familie, vrienden of kennissen de 

persoon bij wie gelogeerd of opgepast wordt, schade lijdt.  

4.10 Onderlinge aansprakelijkheid 

Bij aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar is alleen de schade aan personen 

van de betrokken verzekerden meeverzekerd, mits deze verzekerden niet op een andere manier, 

vanuit een andere rol aanspraak kunnen maken.  

Wij vergoeden geen schade als de vorderende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de 

aanspraak betrokken natuurlijk persoon of zijn erfgenamen. 

Bij aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade van ondergeschikten door een 

bedrijfsongeval, valt ook schade aan zaken onder de dekking.  

 

De beperking op de dekking onderlinge aansprakelijkheid geldt niet als de aansprakelijkheid van 

meer gezinnen en/of huishoudens verzekerd is en de schade is veroorzaakt aan een lid van een 

ander gezin of huishouden en hij als particulier schade heeft.  

 

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan bedrijven of zaken van bedrijven, waarvan 

eigenaar of mede-eigenaar is: 

- u en/of uw echtgenoot / echtgenote; 

- degene met wie u in een maatschap samenwerkt en/of zijn echtgenoot / echtgenote. 

Het maakt niet uit of het bedrijf al dan niet op het polisblad staat vermeld of al dan niet in 

Nederland is gevestigd.  

4.11 Onroerende zaken 

Voor dekking van onroerende zaken geldt het volgende. 

- Eigen opstallen 

Uzelf bent verzekerd voor de aansprakelijkheid van u of één van de bij u inwonende 

verzekerden als: 

- u bezitter of gebruiker bent van panden en deze bewoont of gebruikt. 

- u bezitter bent van een woning die u niet meer bewoont, maar nog wel in bezit hebt. Of u 

hebt de woning reeds in bezit en bewoont die nog niet. Er is geen dekking als de woning 

uitsluitend bedoeld is voor verhuur aan derden. 

- u bezitter bent van een tweede woning, recreatiewoning, stacaravan of huisje op een 

volkstuincomplex, mits deze niet uitsluitend bedoeld zijn voor verhuur aan derden. 

- u bezitter bent van een woning in aanbouw waarin u zelf gaat wonen.  

- Vakantiewoning 

U bent verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan een door een verzekerde gehuurde 

woning bedoeld voor vakantie en de daarbij behorende inboedel. Dit geldt voor schade 

veroorzaakt door: 

- brand; 

- water dat als gevolg van een plotselinge onzekere gebeurtenis stroomt uit leidingen, 

installaties of toestellen die in de woning aanwezig zijn.  
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De uitsluiting opzicht geldt hier niet. 

- Antenne 

U bent verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een antenne. Ook 

verzekerd is de schade veroorzaakt aan het pand dat verzekerde gehuurd heeft voor eigen 

bewoning of gebruik. De uitsluiting opzicht geldt hier niet.  

 

 

Overige gevallen van schade door onroerende zaken zijn niet gedekt.  

 

Schade die verband houdt met exploitatie, verhuren en verpachten, van onroerend goed, 

waaronder ook grond, is uitsluitend gedekt als dat is meeverzekerd en op het polisblad staat 

vermeld.  

4.12 Sport 

Wij vergoeden schade als tijdens sport en spel een persoon, anders dan een (mede)speler, schade 

lijdt die direct verband houdt met de sport- en/of spelbeoefening.  

4.13 Vriendendienst 

Wij vergoeden schade als u belangeloos, als vriendendienst, werkzaamheden verricht en de 

persoon voor wie u deze werkzaamheden verricht, lijdt schade die direct verband houdt met deze 

werkzaamheden.  

4.14 Wettelijke rente 

Als er dekking is, betalen wij boven het verzekerd bedrag de wettelijke rente, die verschuldigd 

is over de schade of kosten. Wij vergoeden de wettelijke rente tot maximaal het 

verzekerd bedrag dat voor die aanspraak geldt. 

4.15 Zekerheidstelling 

Als een overheid in verband met een gedekte aanspraak het stellen van een zekerheid van u eist 

om de rechten van benadeelden te waarborgen, schieten wij die voor tot maximaal 10% van het 

verzekerde bedrag.  

Zodra de zekerheidstelling wordt vrijgegeven, hebben alleen wij het recht daarover te beschikken. 

U bent verplicht alle medewerking te verlenen om terugbetaling te krijgen. 
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5. Wat valt buiten de verzekering? 
Aansprakelijkheidsverhogend beding 

U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit of vergroot is als gevolg van een 

boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of soortgelijk beding. 

Bent u zonder beding ook aansprakelijk, dan bent u wel verzekerd.  

 

Arbeidsomstandigheden 

U bent niet verzekerd bij  aansprakelijkheid voor een schade die veroorzaakt is door het bewust 

niet opvolgen van een voorschrift van de overheid, als dat gebeurt in opdracht van of met 

goedvinden van: 

- u, een lid van de directie of de bedrijfsleiding; 

- een functionaris die in uw bedrijf belast is met de verantwoordelijkheid voor de naleving van 

deze voorschriften.  

 

Asbest 

U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor schade in verband met asbest of asbesthoudende 

zaken. 

 

Assimilatiebelichting 

U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door 

assimilatiebelichting aan buurgewassen. Dit is wel verzekerd als u kunt aantonen dat u de 

voorschriften van de overheid strikt hebt nageleefd en de schade niet ontstaan is door het niet 

nakomen van deze voorschriften.  

 

Bedrijf buiten Nederland 

U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met een bedrijf of 

bedrijfsonderdeel van u dat buiten Nederland is gevestigd. 

 

(Electro) magnetische velden 

U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door, voortvloeit uit of 

verband houdt met (electro) magnetische velden. 

 

Genetisch gemodificeerd organisme 

U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door, voortvloeit uit of 

verband houdt met gemodificeerd organisme.  

Wij verstaan onder gemodificeerd organisme elke biologische entiteit met het vermogen tot 

vermenigvuldiging of tot overdracht van genetisch materiaal.  

Wij verstaan onder genetisch gemodificeerd organisme een organisme waarvan het genetisch 

materiaal is veranderd anders dan door natuurlijke voortplanting en/of het opnieuw samenstellen 

van natuurlijke eigenschappen.  

 

Huisvesting werknemers 

U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door, voortvloeit uit of 

verband houdt met het geven van onderdak aan uw werknemers. Dit is wel gedekt als we dat 

hebben afgesproken. 
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Luchtvaartuig 

U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een luchtvaartuig, 

modelvliegtuig, zeilvliegtuig, doelvliegtuig, valschermzweeftoestel, kabelvlieger, luchtschip, 

modelraket of een ballon met een diameter van meer dan één meter in geheel gevulde toestand.  

 

Waarvoor bent u wel verzekerd? 

- Kabelvlieger - 1,5 m²  

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een kabelvlieger met een oppervlakte 

van maximaal 1,5 m². 

- Modelvliegtuigen - 20 kg 

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een modelvliegtuig met een gewicht 

van maximaal 20 kg.  

- Parachutespringen, parasailing en deltavliegen 

Aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens parachutespringen, parasailing of deltavliegen. 

- Passagiers 

Aansprakelijkheid voor schade die een verzekerde als passagier van een luchtvaartuig 

veroorzaakt, inclusief schade aan het luchtvaartuig. 

De dekking van de hierboven genoemde punten geldt niet als die gedekt worden door een andere 

verzekering.  

 

Motorrijtuig 

U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig 

dat een verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt. 

 

Waarvoor bent u wel verzekerd? 

- Aanhangwagens 

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een aanhangwagen, die losgemaakt of 

losgeraakt is van het motorrijtuig en veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.  

- Gebruik van motorrijtuigen door ondergeschikten 

Aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voor schade veroorzaakt door ondergeschikten. De 

verzekerde mag geen houder of bezitter zijn van het motorrijtuig.  

Aansprakelijkheid van de verzekeringnemer als werkgever voor schade aan ondergeschikten, 

mits u geen eigenaar bent van het motorrijtuig of bezitter door een leaseovereenkomst. Deze 

dekking geldt alleen voor zover deze aansprakelijkheid niet gedekt wordt door een andere 

verzekering. 

- Joyriding 

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens joyriding met een motorrijtuig, mits de 

veroorzaker jonger is dan 18 jaar. In afwijking van wat is geschreven onder opzicht is er dekking 

voor aansprakelijkheid voor schade aan het motorrijtuig waarmee joyriding is gepleegd. We 

vergoeden maximaal € 10.000,00 per aanspraak. Uitgesloten blijft de aansprakelijkheid van 

schade door diefstal of verduistering van het motorrijtuig en schade door joyriding zonder 

geweld als voor het motorrijtuig een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten.  
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- Kinderspeelgoed en andere huishoudelijke apparaten 

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door kinderspeelgoed of een ander 

huishoudelijke apparaat, mits deze de beperkte snelheid kan bereiken van maximaal 10 km per 

uur. Deze dekking geldt alleen voor zover deze aansprakelijkheid niet gedekt wordt door een 

andere verzekering. 

- Laden en lossen 

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door lading bij het laden of lossen van een 

motorrijtuig. 

- Lading 

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door lading die zich op een motorrijtuig 

bevindt, valt of gevallen is, anders dan tijdens laad- en los werkzaamheden. Deze dekking geldt 

alleen voor zover deze aansprakelijkheid niet gedekt wordt door een andere verzekering. 

- Modelauto’s 

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door op afstand bediende modelauto’s. 

- Passagiers 

Aansprakelijkheid voor schade die een verzekerde als passagier van een motorrijtuig 

veroorzaakt, inclusief schade aan het motorrijtuig. Deze dekking geldt alleen voor zover deze 

aansprakelijkheid niet gedekt wordt door een andere verzekering. 

- Werktuigen motorisch voortbewogen 

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een motorisch voortbewogen werktuig 

of maaimachine, mits deze de beperkte snelheid kan bereiken van maximaal 10 km per uur en 

de schade is ontstaan op eigen terrein of in een eigen gebouw. Deze dekking geldt alleen voor 

zover deze aansprakelijkheid niet gedekt wordt door een andere verzekering. 

Bovengenoemde punten gelden nadrukkelijk niet voor schade veroorzaakt met of door tractoren, 

minitractoren, tweewielige tractoren, ook als die als agrarisch werkmaterieel worden gebruikt, 

(vork)heftrucks, verreikers en zelfrijdende combines, hakselaars, rooimachines en dergelijke.  

 

Oplevering van zaken of uitgevoerde werkzaamheden 

U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor schade aan en waardevermindering van 

- zaken die door u onder uw verantwoordelijkheid zijn (op)geleverd; 

- schade en kosten die verband houden met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van de 

door u of onder uw verantwoordelijkheid uitgevoerde werkzaamheden; 

- schade en kosten die verband houden met het terugroepen, vervangen, verbeteren of 

herstellen van zaken die door of onder uw verantwoordelijkheid zijn (op)geleverd. 

 

Waarvoor bent u wel verzekerd? 

- Wij betalen wel schadevergoeding voor aansprakelijkheid voor schade aan de zaken die u 

eerder (op)leverde als 

- de (op)geleverde zaken schade toebrengen aan zaken die eerder door u of onder uw 

verantwoordelijkheid zijn (op)geleverd en 

- de (op)geleverde zaken niet onder dezelfde overeenkomst vallen als de eerder 

(op)geleverde zaken. 
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- Wij betalen wel schadevergoeding voor schade aan zaken die u eerder (op)leverde als 

- de werkzaamheden schade toebrengen aan zaken die eerder door u of onder uw 

verantwoordelijkheid zijn (op)geleverd en 

- deze werkzaamheden niet onder dezelfde overeenkomst vallen als de eerder (op)geleverde 

zaken. 

 

Opzet 

U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor een schade die veroorzaakt is door of voortvloeit 

uit: 

- opzet van een verzekerde 

Er is ook sprake van opzet, als de verzekerde onder invloed van alcohol of andere stoffen 

verkeert en daardoor zijn wil niet of onvoldoende kan bepalen; 

- opzet van één of meer tot een groep behorende personen 

Dit geldt ook als de tot die groep horende verzekerde zich niet zelf aan opzet schuldig heeft 

gemaakt. Er is ook sprake van opzet als één of een aantal tot de groep behorende personen 

onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeert en daardoor niet of onvoldoende tot 

wilsbepaling in staat is. 

 

Opzicht 

U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor schade: 

- aan zaken die een verzekerde of iemand anders namens hem onder zich heeft in verband met 

zijn (neven)bedrijf of (neven)beroep of betaalde handenarbeid. 

- Aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem om welke reden dan ook onder zich heeft 

of heeft gehad. Denk hierbij aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem vervoert, 

bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt, bewaart of om een andere reden onder 

zich heeft of heeft gehad.  

- aan zaken die een verzekerde onrechtmatig onder zich heeft. 

- aan motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens, paardentrailers en (lucht)vaartuigen die een 

verzekerde of iemand anders namens hem onder zich heeft. 

- ontstaan door verlies, diefstal of vermissing van geld, geldswaardige papieren, bank-, giro- en 

betaalpassen of creditcards die een verzekerde of iemand anders namens hem onder zich heeft. 

 

Bent u aansprakelijk voor schade aan zaken die een verzekerde of iemand anders namens hem 

onder zich heeft anders dan hierboven genoemd, dan vergoeden wij maximaal € 25.000,00 per 

aanspraak.  

 

Waarvoor bent u wel verzekerd? 

- Aansprakelijkheid voor schade aan zaken die kinderen tot en met 13 jaar onder zich hebben. Als 

een andere verzekerde deze zaken mede onder zich heeft, dan vergoeden we deze schade niet. 

- Aansprakelijkheid voor schade aan zaken van ondergeschikten, waarvoor u als werkgever 

aansprakelijk bent. 

- Aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde of iemand anders namens hem 

onder zich heeft anders dan door huur, pacht, bruikleen of bewaarneming, mits en voor zover 

de schade door een brandverzekeraar is vergoed. 

- Aansprakelijkheid voor schade aan het motorrijtuig zelf tijdens joyriding door een verzekerde 

jonger dan 18 jaar. 
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Seksuele of seksueel getinte gedragingen 

U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door of voortvloeit uit: 

- seksuele gedragingen van een verzekerde; 

- seksuele gedragingen van één of meer tot een groep behorende personen. Dit geldt ook als de 

tot die groep behorende verzekerde zelf hieraan niet heeft meegedaan. 

 

Vaartuig 

U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een vaartuig. 

 

Waarvoor bent u wel verzekerd? 

- Passagiers 

Aansprakelijkheid voor schade die een verzekerde als passagier van een vaartuig veroorzaakt, 

inclusief schade aan het vaartuig.  

- Specifiek vaartuig 

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een roeiboot, kano, zeilplank, punter, 

praam, veilingschip of op afstand bediende modelboot.  

- Woonboot 

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een verzekerde bewoonde woonboot, 

afgemeerd op een vaste ligplaats.  

- Vaartuig 

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een vaartuig met een 

(buitenboord)motor van maximaal 4 pk.  

- Zeilboot 

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een zeilboot met een zeiloppervlakte 

van maximaal 16 m². De zeilboot mag uitgerust zijn met een (buitenboord)motor van maximaal 

4 pk. 
De hierboven genoemde dekkingen gelden niet als ze gedekt worden door een andere verzekering. 

 

Verontreiniging bodem en water 

U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor schade verband houdend met verontreiniging van 

de bodem, het oppervlaktewater of ander (ondergronds) water.  

 

Waarvoor bent u wel verzekerd? 

- Aansprakelijkheid voor schade aan personen. 
- Aansprakelijkheid voor schade aan zaken veroorzaakt op en vanaf locaties van derden. Dit geldt 

niet bij aanneming van werk en verhuur van mankracht en/of machines.  

 
Wapens 

U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het bezit en/of gebruik 

van wapens als genoemd in de Wet Wapens en Munitie waarvoor verzekerde geen vergunning 

heeft.  

 

Waarvoor bent u wel verzekerd? 

- Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens de jacht, mits de jacht plaatsvindt om 

schadelijk gedierte te bestrijden op uw terreinen die u voor agrarische doeleinden gebruikt. 
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Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het bezit en/of het gebruik van vuurwapens 

tijdens de jacht in het algemeen is uitsluitend gedekt als dat uitdrukkelijk is meeverzekerd en op 

het polisblad staat vermeld.  

 

Woonplaats buiten Nederland 

U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid van een verzekerde die zijn woonplaats niet langer in 

Nederland heeft. De dekking voor deze verzekerde eindigt dertig dagen na vertrek uit Nederland. 

 

6. Wat zijn de regels bij schade? 

6.1 Uw verplichtingen 

Bij een schade hebt u een aantal verplichtingen die we noemen in de algemene voorwaarden 

verzekeringen.  

 

Ook geeft u aan ons door welke andere verzekeringen van toepassing zijn op het moment van de 

schade. 

6.2 Hoe stellen wij de schade vast? 

Als u een schade aan ons doorgeeft, stellen wij vast wat er gebeurd is. We beoordelen of de 

schade gedekt is op deze verzekering. Als er dekking is, beoordelen we of de aansprakelijk 

gestelde verzekerde aansprakelijk is. Ook stellen we vast hoe groot de schade is. Soms 

benoemen wij een expert die in overleg met de verzekerde en/of de schadelijdende partij 

de schade vaststelt. 

6.3 Wat en aan wie vergoeden wij? 

Wij vergoeden de vastgestelde schade voor zover deze gedekt is en de verzekerde daarvoor 

aansprakelijk is. Wij hebben het recht de vergoeding aan de verzekerde of rechtstreeks aan de 

schadelijdende partij te betalen. Ook kunnen wij schikkingen met de schadelijdende partij treffen 

om de schade te regelen. We houden daarbij de belangen van verzekerde in het oog.  

 

Bestaat de schadevergoeding uit periodieke uitkeringen en is die samen met andere uitkeringen 

hoger dan het verzekerde bedrag, dan passen we de duur of de hoogte van de periodieke 

uitkeringen naar evenredigheid aan. De verzekerde geeft aan wat hij wil.  

6.4  Wanneer kunt u geen schadevergoeding meer opeisen? 

Het recht op een schadevergoeding vervalt drie jaar nadat de schade is ontstaan. Wij rekenen 

daarbij vanaf het moment waarop u wist van de schade of dit had kunnen weten. Binnen de 

genoemde termijn moet u de schade bij ons melden. Deze termijn geldt niet als u kunt aantonen 

dat u de schade niet eerder had kunnen melden.  

Het recht op schadevergoeding vervalt niet voordat zes maanden zijn verstreken nadat u,  binnen 

deze periode van de drie jaar, de schade bij ons hebt gemeld.  
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7. Andere verzekeringen 
Deze verzekering biedt geen dekking als de verzekerde schade ook op een polis bij een andere 

verzekeraar is verzekerd of zou zijn verzekerd, als deze verzekering niet zou hebben bestaan.  

 

U bent wel verzekerd voor het deel van het schadebedrag, dat niet door die andere verzekeraar 

wordt uitgekeerd. Met uitzondering van het eigen risico dat bij die andere verzekeraar van kracht 

is.  

 

Heeft uw verzekering bij de andere verzekeraar eenzelfde bepaling als deze? Of worden wij het niet 

eens met de andere verzekeraar? Dan regelt de verzekeraar die het eerst door u is benaderd, de 

schade.  

 

8. Welke informatie geeft u aan ons door? 
Als u de verzekering afsluit, geeft u ons informatie, onder andere over uw bedrijfsactiviteiten. 

 

Verandert de informatie die u hebt doorgegeven, dan geeft u dat binnen dertig dagen aan ons 

door. Bij een te late melding, schorsen wij de dekking vanaf het moment van risicowijziging. 

 

U moet ons in ieder geval informeren als: 

- u de bedrijfsactiviteiten uitbreidt; 

- u de bedrijfsactiviteiten verandert. 

  

Als wij de informatie over de verandering(en) van u hebben ontvangen, beoordelen wij de nieuwe 

situatie. Er zijn dan vier mogelijkheden. 

1. Wij zetten uw verzekering ongewijzigd voort. 

2. Wij zetten uw verzekering voort, maar de premie en/of voorwaarden veranderen. 

3. Wij stoppen de verzekering. Wij laten u dat twee maanden van te voren weten door u hierover 

een brief te sturen. 

4. Wij stoppen de verzekering omdat er sprake is van een zodanige wijziging van het risico dat wij 

de verzekering niet zouden zijn aangegaan na deze wijziging. Wij laten u dat dan één maand van 

tevoren weten door u hierover een brief te sturen.  

 

 


