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Paragraaf 1 Bedrijfsaansprakelijkheid
agrariërs

Verzekerden
•

u als verzekeringnemer in de hoedanigheid en vanuit een eventuele nevenactiviteit die op het
verzekeringsbewijs staat vermeld;

•

uw ondergeschikten als en voor zover ook u aansprakelijk bent in de hoedanigheid waarin u verzekerd
bent;

•

uw huisgenoten en familieleden, als en voor zover zij werkzaamheden voor u verrichten die vallen
binnen de hoedanigheid waarin u verzekerd bent;

•

degenen die schade veroorzaken aan anderen dan aan de verzekerden, bij het verlenen van burenhulp
aan uw bedrijf dat op het verzekeringsbewijs wordt genoemd, zonder dat voor deze burenhulp een
passende beloning wordt gegeven in geld, in zaken of producten of in het verrichten van een
tegenprestatie.

Omvang van de verzekering
Algemeen
Wij vergoeden - in het geval van een gedekte schade - voor alle verzekerden samen per aanspraak en per
verzekeringsjaar tot maximaal de op het verzekeringsbewijs vermelde limieten.
Hierbij gelden de voorwaarden:
•

dat de betreffende aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal is
ingesteld en ook dat deze aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering schriftelijk bij ons is
aangemeld;

•

dat de aanspraak dan wel de betreffende omstandigheid bij het aangaan van de verzekering niet
bekend was bij u als verzekeringnemer of bij de verzekerde die aansprakelijk is gesteld.

Als tijdens de geldigheidsduur van de verzekering een omstandigheid voor de eerste maal schriftelijk bij
ons is aangemeld, wordt de aanspraak die daaruit voortvloeit geacht te zijn ingesteld op de datum
waarop deze omstandigheid is gemeld. Het maakt daarbij niet uit op welk tijdstip de aanspraak feitelijk is
ingesteld.
Aansprakelijkheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade.
Onderlinge aansprakelijkheid van verzekerden
Met inachtneming van wat verder in deze voorwaarden is bepaald, is verzekerd:
•

de aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar. Maar uitsluitend voor de schade aan
personen die de betrokken verzekerden hebben geleden en voor zover deze schade niet is gedekt op
een andere verzekering. Wij zullen geen schadevergoeding verlenen als de vordering wordt ingesteld
door een andere partij dan door de benadeelde natuurlijke persoon die rechtstreeks bij de gebeurtenis
betrokken was, of door de nagelaten betrekkingen van deze persoon;

•

de aansprakelijkheid jegens ondergeschikten.

Burenhulp
Verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die hij heeft veroorzaakt bij het
verlenen van burenhulp zonder dat voor deze burenhulp een passende beloning wordt gegeven in geld, in
zaken of producten of in het verrichten van een tegenprestatie. Voorwaarde is ook dat de burenhulp
wordt verricht op een ander agrarisch bedrijf.
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Deze dekking geldt niet voor zover de aansprakelijkheid is verzekerd op een andere verzekering die al dan
niet van oudere datum is.
Als een verzekerde bij het verlenen van burenhulp schade toebrengt waarvoor hij niet aansprakelijk is,
zullen wij de schade toch vergoeden, als en voor zover
•

de schade is toegebracht aan het hulpontvangende bedrijf en/of andere bij de noodsituatie betrokken
hulpverleners;

•

en de hulp een agrarische activiteit betreft;

•

en de hulp verleend is in een noodsituatie;

•

en de schade door deze verzekering is gedekt.

Per aanspraak geldt een eigen risico van € 250.
Als norm voor de schaderegeling wordt het burgerlijk recht gehanteerd. De schade wordt slechts vergoed
voor zover de benadeelde uit andere hoofde geen recht heeft op een vergoeding. Wij zullen geen
schadevergoeding verlenen als de vordering wordt ingesteld door een andere partij dan door de
benadeelde natuurlijke persoon die rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken was, of door de nagelaten
betrekkingen van deze persoon.
In het geval de dekking van deze verzekering niet bestond, en de verzekerde zou een beroep kunnen doen
op een andere verzekering die al dan niet van oudere datum is, dan is deze verzekering pas in de laatste
plaats geldig. Dan komt alleen die schade voor uitkering in aanmerking die het bedrag te boven gaat die
verzekerde elders kan claimen.
Behalve de uitsluiting van opzicht, zijn alle uitsluitingen die in deze voorwaarden genoemd worden,
onverkort geldig.
Agrarisch samenwerkingsverband
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die verzekerde heeft veroorzaakt tijdens werkzaamheden
binnen een samenwerkingsverband. Per aanspraak geldt een eigen risico van € 250. Voor schade door het
gebruik van chemische of biologische middelen geldt per aanspraak een eigen risico van € 500.
Lading
Verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die is toegebracht met of door zaken,
terwijl deze worden geladen op of gelost van een motorrijtuig, een aanhanger of een (lucht)vaartuig.

Geldigheidsgebied
De verzekering geldt in de hele wereld, met uitzondering van aansprakelijkheid voor schade die verband
houdt met geleverde en/of opgeleverde zaken, of de uitvoering van werkzaamheden ingevolge een
overeenkomst van aanneming van werk of tot het verrichten van enkele diensten. Deze aansprakelijkheid
is uitsluitend verzekerd als deze schade binnen Europa ontstaat.

Namelding
Als wij overeenkomstig wat bepaald is in de Algemene Bepalingen gebruik maken van ons recht om de
verzekering te beëindigen, maar ook als de verzekering eindigt wegens beëindiging van de activiteiten van
de verzekerden, hebt u voor bepaalde aanspraken het recht de termijn van aanmelden met één jaar te
verlengen.
Als u gebruik wenst te maken van dit recht van verlenging dan dient u dat vóór de beëindigingsdatum aan
ons bekend te maken.

Hoedanigheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor zover hij schade heeft veroorzaakt binnen de
hoedanigheid die op het verzekeringsbewijs wordt genoemd.
Niet verzekerd is uw aansprakelijkheid als die aansprakelijkheid verband houdt met het uitoefenen van
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een nevenbedrijf of nevenberoep, of het verrichten van enkele diensten tegen betaling.
Voorgaande beperkingen van de hoedanigheid gelden niet voor de ondergeschikten zoals bedoeld onder
‘Verzekerden’ bij het vervullen van hun taak.
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden, anderen dan de verzekeringnemer, als die
aansprakelijkheid verband houdt met het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep, of het
verrichten van enkele diensten tegen betaling.

Uitsluitingen
Elke bepaling van dit artikel heeft een zelfstandige betekenis. Behalve als uitdrukkelijk iets anders is
bepaald, stelt een bepaling uit dit artikel andere bepalingen van deze voorwaarden niet terzijde.
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Van de dekking op deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

opzet * (2);

•

(vuur)wapens * (3);

•

woonplaats * (4);

•

aansprakelijkheid jegens ondergeschikten * (5);

•

aansprakelijkheidsverhogende bedingen * (6);

•

vaartuigen * (7);

•

luchtvaartuigen * (8);

•

seksuele gedragingen * (9);

•

asbest * (10);

•

schade door genetische aanpassingen * (11);

•

schade door molest, atoomkernreacties en (bio)chemische wapens.

Verder gelden ook nog de volgende uitsluitingen:
Opzicht
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade
•

aan zaken die een verzekerde - of iemand namens de verzekerde - onder zich heeft uit hoofde van het
bedrijf of nevenbedrijf, beroep of nevenberoep dat u uitoefent of uit hoofde van een huur-, huurkoop-,
lease-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik;

•

aan zaken die een verzekerde onrechtmatig onder zich heeft;

•

aan motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens, zeilplanken, zeil- en motorvaartuigen en
luchtvaartuigen die een verzekerde - of iemand namens de verzekerde - onder zich heeft;

•

die bestaat uit en/of die het gevolg is van verlies, diefstal of vermissing van geld, geldswaardige
papieren, bank-, giro-, betaalpassen of creditcards die een verzekerde - of iemand namens de
verzekerde - onder zich heeft.

Deze ‘Opzicht’-uitsluitingen gelden niet voor de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is aan
zaken van een ondergeschikte als u als verzekeringnemer op grond van artikel 7:658 BW voor die schade
aansprakelijk bent.
Zij gelden ook niet ten aanzien van zaken die een verzekerde onder zich had, als en voor zover daarvoor
schade is vergoed door een brandassuradeur. Maar de uitsluiting blijft wel van kracht als de verzekerde
deze zaken onder zich had op grond van huur, pacht, lease, bruikleen of bewaarneming.

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis

5

inhoud

Motorrijtuigen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is met of door een motorrijtuig. Deze
uitsluiting is ook van toepassing in geval van de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die is
veroorzaakt door of met een werktuig dat is bevestigd op of aan een motorrijtuig. Hieronder is begrepen
het risico voortvloeiend uit de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), het rijrisico en/
of het werkrisico. Deze verzekering geldt niet als vervanging van of aanvulling op een
motorrijtuigenverzekering, een landbouwwerktuigenverzekering of welke andere verzekering dan ook.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
•
•

de aansprakelijkheid voor schade van de verzekerde als passagier van een motorrijtuig;
de aansprakelijkheid op grond van 6:170 BW van u, en uw huisgenoten en familieleden zoals die
genoemd worden onder ‘Verzekerden’ voor schade die veroorzaakt is door hun ondergeschikten met of
door een motorrijtuig waarvan de ondergeschikten zelf de houder of eigenaar zijn. Dit geldt uitsluitend
als geen van de andere verzekerden dan de ondergeschikten houder of eigenaar is;

•

de aansprakelijkheid voor spuitschade veroorzaakt met door de wet toegestane bestrijdingsmiddelen,
sproei-, spuit-, groei- en meststoffen ten behoeve van het eigen bedrijf en of eigen gewassen.

•

de aansprakelijkheid voor schade die op uw eigen terrein is veroorzaakt met of door een motorrijtuig
met een vermogen kleiner dan 7 Pk /5 kW;

•

de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt met of door een fiets met elektrische
trapondersteuning.

Deze dekking geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering die al
dan niet van oudere datum is.
Overeenkomst
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade aan (op)geleverde,bewerkte of behandelde zaken, en alle
kosten die verband houden met het terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen. Dit is met inbegrip
van schade die voortvloeit uit het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de (op)geleverde,
bewerkte of behandelde zaken en wegens het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van de
uitgevoerde werkzaamheden.
Dit geldt ongeacht door wie de kosten zijn gemaakt of de schade is geleden.
Gebruik van chemische of biologische middelen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die voortvloeit uit het (doen)gebruiken van
chemische of biologische middelen, behalve als het gebruik van deze middelen wettelijk is toegestaan en
geschiedt ten behoeve van het eigen bedrijf.
Vestiging buiten Nederland
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door een bedrijfsonderdeel van
verzekeringnemer dat buiten Nederland is gevestigd.
Milieuaantasting
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met een milieuaantasting. Wel
verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die door zijn ondergeschikte wordt
geleden en die verband houdt met het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de verzekerde.
Onroerende zaken
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die ontstaan is door, voortvloeit uit of verband houdt met
onroerende zaken, al dan niet in aanbouw. Daaronder valt ook de exploitatie en verhuur van dergelijke
zaken. Deze uitsluiting geldt niet voor landbouwgrond.
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Wel gedekt is de aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken van een verzekerde als bezitter van
door hem in de verzekerde hoedanigheid gebruikte panden, ook als deze gedeeltelijk aan anderen ter
beschikking worden gesteld of worden verhuurd.
Zaken in panden
Te allen tijde is uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die zich bevinden in (gedeelten
van) panden die door de verzekerde ter beschikking zijn gesteld of verhuurd.
Sancties en/of handelsbeperkingen
De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering,
indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar
verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.

Samenloop van verzekeringen
Als blijkt dat de door deze verzekering gedekte aansprakelijkheid eveneens op (een) andere verzekering(en)
gedekt is of daarop zou zijn gedekt als de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, geldt de
onderhavige verzekering als excedent van de andere verzekering(en).
Een eigen risico van een andere verzekering wordt niet vergoed.
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Paragraaf 2 Aansprakelijkheid Particulier
Verzekerden
In geval van gezinsdekking zijn de verzekerden:
•

u als verzekeringnemer;

•

uw echtgenote, echtgenoot of geregistreerde partner;

•

de personen die met u in gezinsverband samenwonen;
en ook

•

uw/hun minderjarige kinderen, dus ook uw/hun pleeg- en stiefkinderen;

•

uw/hun meerderjarige ongehuwde kinderen, dus ook uw/hun meerderjarige pleeg- en stiefkinderen,
die bij u/hen inwonen of die uitwonend zijn voor studie;

•

uw/hun grootouders, ouders, schoonouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten, die bij u/hen
inwonen;

•

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

•

uw/hun huispersoneel, voor zover de aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten
behoeve van een verzekerde.

In geval van alleenwonende dekking
Als u bent verzekerd als alleenwonende, worden als verzekerden beschouwd:
•

u als verzekeringnemer;

•

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

•

uw huispersoneel, voor zover de aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve
van u.

Omvang van de verzekering
Aansprakelijkheid/schade
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden als particulier voor schade die tijdens de looptijd van
de verzekering is veroorzaakt of ontstaan, en wel - per gebeurtenis - voor alle verzekerden samen tot ten
hoogste het bedrag dat op het verzekeringsbewijs is genoemd.
Meer gezinnen op één verzekeringsbewijs
Als op één verzekeringsbewijs meer (dan één) gezinnen verzekerd zijn, is de aansprakelijkheid voor schade
aan zaken van verzekerden ten opzichte van elkaar slechts verzekerd voor zover
•

deze gezinnen afzonderlijke woningen bewonen en gescheiden huishoudingen voeren;

•

en het geen schade betreft aan uw agrarische bedrijf;

•

en deze verzekerden voor wat er gebeurd is geen aanspraken uit andere hoofde hebben.

Met inachtneming van wat verder in deze voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van de
verzekerden ten opzichte van elkaar uitsluitend verzekerd voor de schade aan personen die de betrokken
verzekerde heeft geleden en voor zover deze verzekerde voor wat gebeurd is geen aanspraken heeft uit
andere hoofde. Wij zullen geen schadevergoeding verlenen als de vordering wordt ingesteld door een
andere partij dan door de benadeelde natuurlijke persoon die rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken
was, of door de nagelaten betrekkingen van deze persoon.
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Onroerende zaken
Bij schade die veroorzaakt is door onroerende zaken, is verzekerd:
•

de aansprakelijkheid van u of een van de inwonende verzekerden:
•

als bezitter van een pand met de daarbij behorende bebouwingen voor zover deze door u/de
verzekerde worden bewoond of tevens worden verhuurd voor particuliere bewoning;

•

als bezitter van een woning, die door u/hem niet meer of nog niet wordt bewoond, voor een
periode van ten hoogste 12 maanden na het verlaten of verkrijgen van de woning;

•

als bezitter/verhuurder van maximaal 5 woningen, maar uitsluitend als en zolang deze woningen in
gebruik zijn voor particuliere bewoning;

•

als bezitter van een in Europa gelegen tweede woning, recreatiewoning, stacaravan of huisje op
een volkstuincomplex, behalve als deze uitsluitend dienen voor verhuur aan derden.

•

de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die veroorzaakt is door een antenne. Dit geldt ook
voor schade die de antenne heeft veroorzaakt aan het door de verzekerde gehuurde en bewoonde
pand.

Niet gedekt zijn alle overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken. Dus ook
niet de aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken die in aanbouw zijn of die geëxploiteerd
worden.
De uitsluitingen die hierna genoemd worden onder ‘Opzicht’ gelden niet voor de aansprakelijkheid
tegenover de eigenaar ingeval van schade die door brand is veroorzaakt en voor de aansprakelijkheid bij
schade door een antenne, een en ander zoals hierboven beschreven.
Studenten en stagiaires in het buitenland
Gedekt is de aansprakelijkheid buiten beroep of bedrijf van studenten en stagiaires gedurende hun
studie-/stageverblijf in het buitenland. Deze dekking geldt echter slechts voor een verblijf van maximaal
een aaneengesloten periode van één jaar. Er geldt bovendien een eigen risico van € 100 per gebeurtenis.
Vriendendienst
Bij het beoordelen van aansprakelijkheid voor schade houden wij geen rekening met de omstandigheid
dat de schade verband houdt met het verrichten van een vriendendienst. De aansprakelijkheid voor
schade is in dat geval verzekerd tot een bedrag van € 12.500 per gebeurtenis.
Er wordt geen schadevergoeding verleend als:
•

de eisende partij een ander is dan een benadeelde natuurlijke persoon - of zijn nabestaanden - die
rechtstreeks bij de gebeurtenis was betrokken;

•

en/of de benadeelde inzake het gebeurde een aanspraak uit andere hoofde heeft.

Geldigheidsgebied
De verzekering geldt in de hele wereld, met uitzondering van het volgende:
•

aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met geleverde en/of opgeleverde zaken;

•

of met de uitvoering van werkzaamheden ingevolge een overeenkomst van aanneming van werk of tot
het verrichten van enkele diensten, is uitsluitend verzekerd als deze schade binnen Europa ontstaat.
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Hoedanigheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde in zijn hoedanigheid van particulier.
Daarom is niet verzekerd de aansprakelijkheid die verband houdt met:
•

het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep;

•

het verrichten van betaalde handenarbeid.

Deze beperkingen gelden niet voor:
•

het huispersoneel als bedoeld onder ‘Verzekerden’;

•

de kinderen die genoemd zijn onder ‘Verzekerden’, als zij - al dan niet tegen betaling - tijdens vakantie
of vrije tijd werkzaamheden verrichten voor andere personen dan de verzekerden.

De aansprakelijkheid van de kinderen is in dit geval slechts verzekerd, voor zover hun aansprakelijkheid
niet wordt gedekt door een andere verzekering.
Niet gedekt zijn aanspraken van de werkgever, zijn nagelaten betrekkingen of van degene die de rechten
van de werkgever heeft verkregen.

Uitsluitingen
Elke bepaling van dit artikel heeft een zelfstandige betekenis. Behalve als uitdrukkelijk iets anders is
bepaald, stelt een bepaling uit dit artikel andere bepalingen van deze voorwaarden niet terzijde.
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Van de dekking op deze voorwaarden is uitgesloten:
•

gedrag van verzekerde * (1);

•

opzet * (2);

•

(vuur)wapens * (3);

•

woonplaats * (4);

•

aansprakelijkheidsverhogende bedingen * (6);

•

vaartuigen * (7);

•

luchtvaartuigen * (8), maar wel verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door
op afstand bediende modelvliegtuigen waarvan het gewicht ten hoogste 20 kg bedraagt;

•

seksuele gedragingen * (9);

•

asbest * (10).

Verder gelden ook nog de volgende uitsluitingen:
Meer gezinnen op één verzekeringsbewijs
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken als de schadeveroorzaker en de schadelijder
deel uitmaken van hetzelfde gezin.
Opzicht
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade
•

aan zaken die een verzekerde - of iemand namens de verzekerde - onder zich heeft uit hoofde van de
uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf, beroep of nevenberoep of het verrichten van betaalde
handenarbeid of uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, pandovereenkomst of
vruchtgebruik;

•

aan zaken die een verzekerde onrechtmatig onder zich heeft;

•

aan motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens, zeilplanken, zeil- en motorvaartuigen en
luchtvaartuigen die een verzekerde - of iemand namens de verzekerde - onder zich heeft;
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•

die bestaat uit en/of die het gevolg is van verlies, diefstal of vermissing van geld, geldswaardige
papieren, bank-, giro-, betaalpassen of creditcards die een verzekerde - of iemand namens de
verzekerde - onder zich heeft.

Alle overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde onder zich heeft,
zijn verzekerd tot een bedrag van € 25.000 per gebeurtenis.
Ten aanzien van aansprakelijkheid van kinderen die jonger zijn dan 14 jaar zullen wij geen beroep doen op
de eerdergenoemde uitsluitingen onder ‘Opzicht’, tenminste als het zaken betreft die geen enkele andere
verzekerde ook onder opzicht heeft.
Voor de volgende schaden blijft de dekking van de aansprakelijkheid onverminderd gelden:
•

brandschade aan de gehuurde (vakantie)woning. Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde
tegenover de eigenaar voor schade door brand aan de door hem bewoonde en gehuurde woning of
woonboot, op voorwaarde dat de woning of woonboot in Nederland ligt. Ook is verzekerd de
aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade door brand aan een woning in het buitenland die door
de verzekerde voor vakantiedoeleinden is gehuurd. Ook de inboedel van deze woning valt hieronder;

•

waterschade aan de gehuurde vakantiewoning. Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde
tegenover de eigenaar voor schade die is veroorzaakt door het onvoorzien uitstromen van water of
stoom als gevolg van springen door vorst, breuk, overlopen, verstopping of een ander plotseling
optredend defect dat blijvend zichtbare materiële schade veroorzaakt en afkomstig is uit leidingen die
binnen en buiten het gebouw liggen of uit toestellen en installaties van waterleiding, centrale
verwarming en airconditioning die op deze leidingen zijn aangesloten;

•

schade door een antenne aan het gehuurde pand;

•

schade tijdens het gebruik van motorrijtuigen en vaartuigen door kinderen.

Motorrijtuigen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is met of door een motorrijtuig dat een
verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
•

de aansprakelijkheid voor schade van de verzekerde als passagier van een motorrijtuig;

•

de aansprakelijkheid op grond van 6:170 BW van de verzekerden die genoemd worden in de eerste drie
regels onder ‘Verzekerden’ voor schade die veroorzaakt is door huispersoneel met of door een
motorrijtuig waarvan het huispersoneel houder of bezitter is;

•

de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade door of met motorisch voortbewogen
maaimachines, kinderspeelgoed en dergelijke gebruiksvoorwerpen, maar uitsluitend als zij een
snelheid van 10 km per uur niet kunnen overschrijden, en van op afstand bediende modelauto’s;

•

de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt met of door een fiets met elektrische
trapondersteuning.

In deze gevallen geldt de dekking echter alleen voor zover de aansprakelijkheid niet wordt gedekt door
een andere verzekering.
Gebruik van motorrijtuigen en vaartuigen door kinderen
De uitsluitingen die onder ‘Motorrijtuigen’ en ‘Vaartuigen (7)*’ beschreven zijn, gelden niet voor de
aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die tijdens joy-riding met een motorrijtuig of vaartuig is
veroorzaakt door een verzekerde die jonger is dan 18 jaar.
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Uitgesloten blijft de aansprakelijkheid:
•

in geval van diefstal of verduistering van het motorrijtuig of vaartuig;

•

de aansprakelijkheid voor schade aan het motorrijtuig of vaartuig zelf.

Maar bij schade die veroorzaakt is door kinderen die jonger zijn dan 18 jaar, zullen wij geen beroep doen
op deze uitsluiting voor zover de schade aan het motorrijtuig of vaartuig niet wordt gedekt door een
andere verzekering.
De schade aan het motorrijtuig of vaartuig zelf is gedekt met een eigen risico van € 45. Dit eigen risico
geldt niet als de schade wordt veroorzaakt door kinderen die jonger zijn dan 14 jaar.
In geval van joy-riding geldt deze dekking niet als voor het motorrijtuig of vaartuig een
aansprakelijkheidsverzekering is gesloten en/of een aansprakelijkheidsverzekering dekking moet verlenen.
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Paragraaf 3 Aansprakelijkheid jacht
Verzekerden
•

De persoon of personen die op het verzekeringsbewijs genoemd staan onder de dekking “Jacht”;

•

Buitenlandse gasten die met u met een geweer jagen. Als zij een tijdelijke jachtakte hebben en als zij in
Nederland jagen.

•

16- en 17-jarigen die met u met een geweer jagen. Zij hoeven geen jachtakte te hebben.

Omvang van de verzekering
Alle bepalingen die opgenomen zijn in de voorwaarden “Bedrijfsaansprakelijkheid”, respectievelijk
“Bedrijfsaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid” zijn ook van toepassing op deze voorwaarden,
behalve als hiervan in deze voorwaarden wordt afgeweken.
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade die ontstaat tijdens het verrichten van
handelingen in het kader van de jacht of beheer en schadebestrijding met gebruikmaking van een geweer.
Deze dekking wordt geacht te voldoen aan de eisen die door de Wet Natuurbescherming 2017, artikel 3.26
lid 1 onder c worden gesteld.
Hierbij wordt voorbijgegaan aan wat in de voorwaarden van deze verzekering anders mocht zijn bepaald.
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Paragraaf 4 Opzicht stalling voertuigen
Verzekerden
•

u als verzekeringnemer;

•

uw familieleden;

•

uw huisgenoten;

•

uw ondergeschikten voor zover zij werkzaamheden voor u verrichten.

Omvang van de verzekering
Alle bepalingen die opgenomen zijn in de voorwaarden ‘Bedrijfsaansprakelijkheid’ respectievelijk
‘Bedrijfsaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid’, zijn ook van toepassing op deze voorwaarden,
behalve als hiervan in deze voorwaarden wordt afgeweken.
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan caravans, als deze schade is veroorzaakt
gedurende de tijd dat een verzekerde - of iemand namens hem - de caravans ter stalling onder zich heeft.

Gebruik motorrijtuigen
De uitsluitingen met betrekking tot motorrijtuigen die zijn opgenomen in de voorwaarden
‘Bedrijfsaansprakelijkheid’ en ‘Bedrijfsaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid’, zullen niet
worden toegepast als het motorrijtuig waarmee de schade is veroorzaakt, bij ons verzekerd is voor het
aansprakelijkheidsrisico en deze motorrijtuigenverzekering geen dekking biedt.

Uitsluitingen
Naast de uitsluitingen die in de voorwaarden ‘Bedrijfsaansprakelijkheid’ respectievelijk
‘Bedrijfsaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid’ zijn vermeld, is van de dekking op deze
voorwaarden ook nog uitgesloten schade:
•

aan caravans die in kassen of warenhuizen zijn gestald , voor zover de schade is veroorzaakt door,
voortvloeit uit of verband houdt met de kas of het warenhuis;

•

die veroorzaakt is door diefstal, poging tot diefstal of door vermissing;

•

die veroorzaakt is door of verband houdt met het uitvoeren van reparatie- of
onderhoudswerkzaamheden in de stallingsruimte. Daarbij maakt het niet uit van welke aard die
werkzaamheden zijn en waaraan ze worden uitgevoerd. Dus ook werkzaamheden aan de
stallingsruimte zelf vallen hieronder;

•

die veroorzaakt is door of verband houdt met het uitvoeren van reparatie- of
onderhoudswerkzaamheden aan caravans.

Gestalde motorrijtuigen
In afwijking van wat staat in de voorwaarden ‘Bedrijfsaansprakelijkheid’ respectievelijk
‘Bedrijfsaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid’ is wel gedekt de aansprakelijkheid voor schade
aan derden die veroorzaakt is met of door een gestald motorrijtuig. Deze dekking geldt uitsluitend als de
schade op het eigen terrein veroorzaakt wordt.
Deze dekking is overigens geen dekking in de zin van de WAM.
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Paragraaf 5 Export producten/diensten USA/Canada
Verzekerden
•

u als verzekeringnemer in de hoedanigheid die op het verzekeringsbewijs staat vermeld;

•

uw ondergeschikten als en voor zover ook u aansprakelijk bent in de hoedanigheid waarin u verzekerd
bent;

•

uw huisgenoten en familieleden, als en voor zover zij werkzaamheden voor u verrichten die vallen
binnen de hoedanigheid waarin u verzekerd bent.

Omvang van de verzekering
Alle bepalingen die zijn opgenomen in uw voorwaarden ‘Bedrijfsaansprakelijkheid’ zijn ook van toepassing
op deze voorwaarden, behalve als hiervan in deze voorwaarden wordt afgeweken.
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade binnen de USA en/of Canada en die
verband houdt met
•

geleverde en/of opgeleverde zaken;

•

de uitvoering van werkzaamheden in het kader van een overeenkomst van aanneming van werk of een
overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten.

In afwijking van wat elders is bepaald, geldt het verzekerde bedrag zoals dat op het verzekeringsbewijs
wordt vermeld, als algehele en absolute limiet voor vergoeding van schade, kosten en renten samen.

Geldigheidsgebied
De verzekering dekt alleen aanspraken die voortvloeien uit handelen of nalaten dat binnen de USA en/of
Canada heeft plaatsgevonden.
Niet verzekerd zijn aanspraken voor schade die veroorzaakt is door zaken die door een verzekerde of door
iemand anders namens hem beroeps- of bedrijfsmatig geëxporteerd zijn naar gebieden buiten de USA
en/of Canada.
Voor reizen die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is het geldigheidsgebied
de hele wereld. Maar voor aanspraken die voortvloeien uit activiteiten die tijdens deze reizen in de
verzekerde hoedanigheid gemaakt worden, blijft het geldigheidsgebied de USA en/of Canada.

Bevoegdheid Nederlandse rechter/toepasselijkheid Nederlands recht
Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om te oordelen over geschillen die betrekking hebben op
de inhoud van deze verzekeringsovereenkomst. Deze verzekeringsovereenkomst wordt uitsluitend
beheerst door Nederlands recht.

Uitsluitingen
Naast de uitsluitingen die in de voorwaarden ‘Bedrijfsaansprakelijkheid’ zijn vermeld, is van de dekking op
deze voorwaarden ook nog uitgesloten:
•

Punitive en exemplary damages;

•

de aansprakelijkheid voor personen of bedrijven die gevestigd zijn in de USA en/of Canada en die uw
producten leveren of verkopen (vendors liability);

•

de aansprakelijkheid voor schade in verband met een milieuaantasting;

•

de aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door een bedrijfsonderdeel van u dat buiten
Nederland is gevestigd;

•

de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van u als verzekeringnemer.
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Paragraaf 6 Export producten/diensten wereld
Verzekerden
•

u als verzekeringnemer in de hoedanigheid die op het verzekeringsbewijs staat vermeld;

•

uw ondergeschikten als en voor zover ook u aansprakelijk bent in de hoedanigheid waarin u verzekerd
bent;

•

uw huisgenoten en familieleden, als en voor zover zij werkzaamheden voor u verrichten die vallen
binnen de hoedanigheid waarin u verzekerd bent.

Omvang van de verzekering
Alle bepalingen die zijn opgenomen in uw voorwaarden ‘Bedrijfsaansprakelijkheid’ zijn ook van toepassing
op deze voorwaarden, behalve als hiervan in deze voorwaarden wordt afgeweken.
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade die is ontstaan buiten Europa en buiten de
USA en/of Canada, en die verband houdt met:
•

geleverde en/of opgeleverde zaken;

•

de uitvoering van werkzaamheden in het kader van een overeenkomst van aanneming van werk of een
overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten.

In afwijking van wat elders is bepaald, geldt het verzekerde bedrag zoals dat op het verzekeringsbewijs
wordt vermeld, als algehele en absolute limiet voor vergoeding van schade, kosten en renten samen.

Geldigheidsgebied
De verzekering dekt alleen aanspraken die voortvloeien uit handelen of nalaten dat buiten Europa en
buiten de USA en/of Canada heeft plaatsgevonden.
Niet verzekerd zijn aanspraken voor schade die veroorzaakt is door zaken die door een verzekerde of door
iemand namens hem beroeps- of bedrijfsmatig geëxporteerd zijn naar gebieden binnen Europa, de USA
en/of Canada.
Voor reizen die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is het geldigheidsgebied
de hele wereld. Maar voor aanspraken die voortvloeien uit activiteiten die tijdens deze reizen in de
verzekerde hoedanigheid gemaakt worden, blijft het geldigheidsgebied Europa.

Uitsluitingen
Naast de uitsluitingen die in de voorwaarden ‘Bedrijfsaansprakelijkheid’ zijn vermeld, is van de dekking op
deze voorwaarden ook nog uitgesloten:
•

de aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door een bedrijfsonderdeel van
verzekeringnemer dat buiten Nederland is gevestigd;

•

de aansprakelijkheid voor schade in verband met een milieuaantasting;

•

de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van u als verzekeringnemer.
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Paragraaf 7 Bedrijfsaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid
loonwerkers

Verzekerden
•

u als verzekeringnemer in de hoedanigheid en vanuit een eventuele nevenactiviteit die op het
verzekeringsbewijs staat vermeld;

•

uw ondergeschikten als en voor zover ook u aansprakelijk bent in de hoedanigheid waarin u verzekerd
bent;

•

uw huisgenoten en familieleden, als en voor zover zij werkzaamheden voor u verrichten die vallen
binnen de hoedanigheid waarin u verzekerd bent;

•

de bestuurders, commissarissen, vennoten en de personeelsvereniging(en), en andere bestuurlijke
organen van de verzekeringnemer, als en voor zover zij werkzaamheden voor u verrichten die vallen
binnen de hoedanigheid waarin u verzekerd bent;

•

uw vrijwillige medewerkers, als en voor zover zij werkzaamheden voor u verrichten die vallen binnen
de hoedanigheid waarin u verzekerd bent.

Omvang van de verzekering
Algemeen
Wij vergoeden - in het geval van een gedekte schade - voor alle verzekerden samen per aanspraak en per
verzekeringsjaar tot maximaal de op het verzekeringsbewijs vermelde limieten.
Hierbij gelden de voorwaarden:
•

dat het handelen/nalaten tijdens de geldigheidsduur van de verzekering heeft plaatsgevonden;

•

dat de betreffende aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal is
ingesteld en ook dat deze aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering schriftelijk bij ons is
aangemeld;

•

dat de aanspraak dan wel de betreffende omstandigheid bij het aangaan van de verzekering niet
bekend was bij u als verzekeringnemer of bij de verzekerde die aansprakelijk is gesteld.

Als tijdens de geldigheidsduur van de verzekering een omstandigheid voor de eerste maal schriftelijk bij
ons is aangemeld, wordt de aanspraak die daaruit voortvloeit geacht te zijn ingesteld op de datum
waarop deze omstandigheid is gemeld. Het maakt daarbij niet uit op welk tijdstip de aanspraak feitelijk is
ingesteld.
Aansprakelijkheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade van derden.
Brand- en ontploffingsschade
Schade aan zaken ten gevolge van brand, brandblussing of ontploffing wordt per aanspraak vergoed tot
ten hoogste het verzekerde bedrag dat daarvoor op het verzekeringsbewijs wordt genoemd.

Geldigheidsgebied
De verzekering dekt alleen aanspraken die voortvloeien uit handelen of nalaten dat binnen Europa heeft
plaatsgevonden.
Niet verzekerd zijn aanspraken voor schade door zaken die een verzekerde of iemand anders beroeps- of
bedrijfsmatig naar gebieden buiten Europa heeft geëxporteerd.
Voor reizen die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is het geldigheidsgebied
de hele wereld. Maar voor aanspraken die voortvloeien uit activiteiten die tijdens deze reizen in de
verzekerde hoedanigheid gemaakt worden, blijft het geldigheidsgebied Europa.
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Namelding
Als wij overeenkomstig wat bepaald is in de Algemene Bepalingen gebruik maken van ons recht de
verzekering te beëindigen, maar ook als de verzekering eindigt wegens beëindiging van de activiteiten van
de verzekerden, hebt u voor bepaalde aanspraken het recht de termijn van aanmelden met één jaar te
verlengen.
Als u gebruik wenst te maken van het recht van verlenging dan dient u dat vóór de beëindigingsdatum
aan ons bekend te maken.

Uitsluitingen
Elke bepaling van dit artikel heeft een zelfstandige betekenis. Behalve als uitdrukkelijk iets anders is
bepaald, stelt een bepaling uit dit artikel andere bepalingen van deze voorwaarden en van de Algemene
Bepalingen niet terzijde.
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Van de dekking op deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht *(0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

opzet * (2);

•

aansprakelijkheid jegens ondergeschikten * (5);

•

aansprakelijkheidsverhogende bedingen * (6);

•

seksuele gedragingen * (9);

•

asbest * (10);

•

‘schade door genetische aanpassingen * (11);

•

schade door molest, atoomkernreacties en (bio)chemische wapens;

•

de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van u als verzekeringnemer.

Verder gelden ook nog de volgende uitsluitingen:
Inloop
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt vóór de ingangsdatum van de
verzekering.
Motorrijtuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die hij met of door een motorrijtuig of
luchtvaartuig heeft veroorzaakt, en schade die hij met of door een gemotoriseerd vaartuig aan zaken
heeft veroorzaakt. Deze uitsluiting is ook van toepassing in geval van de aansprakelijkheid van de
verzekerde voor schade die is veroorzaakt door of met een werktuig dat is bevestigd op of aan een
motorrijtuig. Hieronder is begrepen het risico voortvloeiend uit de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM), het rijrisico en/of het werkrisico. Deze verzekering geldt niet als vervanging van of
aanvulling op een motorrijtuigenverzekering, een werkmaterieelverzekering of welke andere verzekering
dan ook.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
•

aanhangers: de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die veroorzaakt is met of door een
aanhanger die niet verbonden was met een voertuig en die veilig buiten het verkeer tot stilstand was
gekomen, voordat de schade werd toegebracht;
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•

laden en lossen: de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die veroorzaakt is met of door
zaken terwijl deze worden geladen op of gelost van een motorrijtuig of aanhanger. De uitsluiting blijft
echter wel van kracht als de geladen of geloste zaak of zaken een gevaarlijke stof betreft/betreffen
zoals bedoeld in artikel 8:1210 onder a BW;

•

lading: de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die veroorzaakt is met of door lading die
zich bevindt op dan wel valt of is gevallen van een motorrijtuig of aanhanger. De uitsluiting blijft
echter wel van kracht als de lading een gevaarlijke stof betreft zoals bedoeld in artikel 8:1210 onder
a BW;

•

passagiers: de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die hij heeft veroorzaakt als passagier
van een motorrijtuig, of als passagier van een vaartuig of luchtvaartuig;

•

regierisico: de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die veroorzaakt is met of door een
motorrijtuig en die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van het geven van aanwijzingen aan de
bestuurder van dat motorrijtuig. De uitsluiting blijft echter wel van kracht als u eigenaar of
verzekeringsplichtige houder bent van dat motorrijtuig en/of als de bestuurder van dat motorrijtuig
een ondergeschikte van u is;

•

gebruik van motorrijtuigen door ondergeschikten: uw aansprakelijkheid voor schade die een
ondergeschikte met of door een motorrijtuig heeft veroorzaakt als bestuurder van dat motorrijtuig.
De uitsluiting blijft echter wel van kracht als u eigenaar of verzekeringsplichtige houder bent van dat
motorrijtuig of als u krachtens een overeenkomst de beschikking over dat motorrijtuig hebt gekregen.
In dit verband blijft echter gedekt de aansprakelijkheid voor schade die een ondergeschikte met of
door een motorrijtuig veroorzaakt, terwijl hij zonder toestemming of medeweten van u dat
motorrijtuig gebruikt;

•

de aansprakelijkheid voor spuitschade veroorzaakt met door de wet toegestane bestrijdingsmiddelen,
sproei-, spuit-, groei- en meststoffen.

•

de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt met of door een fiets met elektrische
trapondersteuning.

Opgeleverde zaak / verrichte dienst
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor:
•

schade aan zaken die door u of onder uw verantwoordelijkheid zijn geleverd;

•

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

•

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

zaken die door u of onder uw verantwoordelijkheid zijn geleverd;
werkzaamheden die door u of onder uw verantwoordelijkheid zijn verricht.
Het maakt hierbij niet uit door wie de schade werd geleden of de kosten werden gemaakt.
Opzicht
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die veroorzaakt is gedurende de tijd dat een
verzekerde - of iemand namens hem - deze zaken vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent,
gebruikt, bewaart of om welke reden dan ook onder zich heeft.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
•

schade aan zaken van ondergeschikten: voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van een
ondergeschikte waarvoor u als werkgever aansprakelijk bent. Maar de uitsluiting blijft van kracht als de
zaak van de ondergeschikte een motorrijtuig is;
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•

regres brandassuradeuren: voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde onder
zich heeft, als en voor zover schade aan die zaken is vergoed door een brandassuradeur. Maar de
uitsluiting blijft van kracht als de verzekerde deze zaken in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming
onder zich heeft;

•

werkzaamheden bij derden: voor de aansprakelijkheid voor schade aan andere zaken dan die waaraan
of waarmee bij de uitvoering van werkzaamheden bij cliënten of derden werkzaamheden werden
verricht op het moment waarop de schade werd veroorzaakt;

•

toegevoegde zaken: voor de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door een gebrekkig
onderdeel dat gemonteerd is aan of dat geplaatst is in een zaak die de verzekerde aan de eigenaar of
bezitter heeft opgeleverd of teruggeleverd. Dit geldt alleen als de oplevering of teruglevering heeft
plaatsgevonden nadat de verzekerde dat vervangende dan wel nieuwe (gebrekkige) onderdeel heeft
gemonteerd of geplaatst. De uitsluiting blijft onverkort van kracht voor het gebrekkige onderdeel zelf.

Vestiging buiten Nederland
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door een bedrijfsonderdeel van
verzekeringnemer dat buiten Nederland is gevestigd.
Milieuaantasting
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade in verband met een milieuaantasting.
Wel verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die door zijn ondergeschikte wordt
geleden en die verband houdt met het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de verzekerde.
Sancties en/of handelsbeperkingen
De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering,
indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar
verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.

Samenloop van verzekeringen
Als blijkt dat de door deze verzekering gedekte aansprakelijkheid eveneens op (een) andere verzekering(en)
gedekt is of daarop zou zijn gedekt als de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, geldt de
onderhavige verzekering als excedent van de andere verzekering(en). Een eigen risico van een andere
verzekering wordt niet vergoed.
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Paragraaf 8 Producten/diensten aansprakelijkheid Europa
loonwerkers

Verzekerden
•

u als verzekeringnemer in de hoedanigheid en vanuit een eventuele nevenactiviteit die op het
verzekeringsbewijs staat vermeld;

•

uw ondergeschikten als en voor zover ook u aansprakelijk bent in de hoedanigheid waarin u verzekerd
bent;

•

uw huisgenoten en familieleden, als en voor zover zij werkzaamheden voor u verrichten die vallen
binnen de hoedanigheid waarin u verzekerd bent;

•

de bestuurders, commissarissen, vennoten en de personeelsvereniging(en), en andere bestuurlijke
organen van de verzekeringnemer, als en voor zover zij werkzaamheden voor u verrichten die vallen
binnen de hoedanigheid waarin u verzekerd bent;

•

uw vrijwillige medewerkers, als en voor zover zij werkzaamheden voor u verrichten die vallen binnen
de hoedanigheid waarin u verzekerd bent.

Omvang van de verzekering
Alle bepalingen die zijn opgenomen in uw voorwaarden ‘Bedrijfsaansprakelijkheid en
werkgeversaansprakelijkheid’, zijn ook van toepassing op deze voorwaarden, behalve als hiervan in deze
voorwaarden wordt afgeweken.
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade die is ontstaan binnen Europa en die
verband houdt met
•

geleverde en/of opgeleverde zaken;

•

de uitvoering van werkzaamheden ingevolge een overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten.

Geldigheidsgebied
De verzekering dekt alleen aanspraken die voortvloeien uit handelen of nalaten dat binnen Europa heeft
plaatsgevonden.
Niet verzekerd zijn aanspraken voor schade door zaken die een verzekerde of door iemand namens hem
beroeps- of bedrijfsmatig naar gebieden buiten Europa heeft geëxporteerd.
Voor reizen die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is het geldigheidsgebied
de hele wereld. Maar voor aanspraken die voortvloeien uit activiteiten die tijdens deze reizen in de
verzekerde hoedanigheid gemaakt worden, blijft het geldigheidsgebied Europa.

Uitsluitingen
De uitsluitingen die in de voorwaarden ‘Bedrijfsaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid’ zijn
vermeld, zijn ook van toepassing op de dekking volgens deze voorwaarden. In afwijking van de uitsluiting
‘Milieuaantasting’ is van de dekking op deze voorwaarden echter uitgesloten:
•

de aansprakelijkheid voor schade in verband met een milieuaantasting.
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Paragraaf 9 Inloop
loonwerkers

Verzekerden
•

u als verzekeringnemer in de hoedanigheid en vanuit een eventuele nevenactiviteit die op het
verzekeringsbewijs staat vermeld;

•

uw ondergeschikten als en voor zover ook u aansprakelijk bent in de hoedanigheid waarin u verzekerd
bent;

•

uw huisgenoten en familieleden, als en voor zover zij werkzaamheden voor u verrichten die vallen
binnen de hoedanigheid waarin u verzekerd bent;

•

de bestuurders, commissarissen, vennoten en de personeelsvereniging(en) en andere bestuurlijke
organen van de verzekeringnemer, als en voor zover zij werkzaamheden voor u verrichten die vallen
binnen de hoedanigheid waarin u verzekerd bent;

•

uw vrijwillige medewerkers, als en voor zover zij werkzaamheden voor u verrichten die vallen binnen
de hoedanigheid waarin u verzekerd bent.

Omvang van de verzekering
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die het gevolg is van een handelen of
nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de ingangsdatum van de verzekering.
Hierbij gelden de voorwaarden:
•

dat de betreffende aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal is

•

dat de aanspraak dan wel de betreffende omstandigheid bij het aangaan van de verzekering niet

ingesteld en ook dat deze aanspraak tijdens de geldigheidsduur bij ons is aangemeld;
bekend was bij u als verzekeringnemer of bij de verzekerde die aansprakelijk is gesteld.
Als tijdens de geldigheidsduur van de verzekering een omstandigheid voor de eerste maal schriftelijk bij
ons is aangemeld, wordt de aanspraak die daaruit voortvloeit geacht te zijn ingesteld op de datum
waarop deze omstandigheid is gemeld. Het maakt daarbij niet uit op welk tijdstip de aanspraak feitelijk is
ingesteld.
Deze dekking heeft betrekking op de dekkingen van de voorwaarden ‘Bedrijfsaansprakelijkheid en
werkgeversaansprakelijkheid’, ‘Opzicht spuiten gewassen’, ‘Opzicht stalling voertuigen’ en ‘Jacht’, mits
deze volgens het verzekeringsbewijs van toepassing zijn.
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Paragraaf 10 Opzicht spuiten gewassen
loonwerkers

Verzekerden
•

u als verzekeringnemer in de hoedanigheid en vanuit een eventuele nevenactiviteit die op het
verzekeringsbewijs staat vermeld;

•

uw ondergeschikten als en voor zover ook u aansprakelijk bent in de hoedanigheid waarin u verzekerd
bent;

•

uw huisgenoten en familieleden, als en voor zover zij werkzaamheden voor u verrichten die vallen
binnen de hoedanigheid waarin u verzekerd bent;

•

de bestuurders, commissarissen, vennoten en de personeelsvereniging(en), het pensioenfonds en
andere bestuurlijke organen van de verzekeringnemer, als en voor zover zij werkzaamheden voor u
verrichten die vallen binnen de hoedanigheid waarin u verzekerd bent;

•

uw vrijwillige medewerkers, als en voor zover zij werkzaamheden voor u verrichten die vallen binnen
de hoedanigheid waarin u verzekerd bent.

Omvang van de verzekering
Alle bepalingen die zijn opgenomen in uw voorwaarden ‘Bedrijfsaansprakelijkheid en
werkgeversaansprakelijkheid’, zijn ook van toepassing op deze voorwaarden, behalve als hiervan in deze
voorwaarden wordt afgeweken.
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade veroorzaakt aan te bewerken percelen/
gewassen die voortvloeit uit het toedienen van bestrijdingsmiddelen.
Voor schade die veroorzaakt is aan te bewerken percelen en/of gewassen zal geen beroep worden gedaan
op het feit dat:
•

verzekerde het betreffende perceel/gewas in bewerking had toen de schade veroorzaakt en/of
ontstaan is;

•

de bestrijdingsmiddelen (wel of niet) met een motorrijtuig toegediend zijn.

Uitsluitingen
Naast de uitsluitingen die in de voorwaarden ‘Bedrijfsaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid’
zijn vermeld, gelden voor de dekking op deze voorwaarden ook nog de volgende uitsluitingen:
Niet of te laat handelen
Uitgesloten zijn aanspraken tot vergoeding van schade door of in verband met het helemaal niet
nakomen of het niet tijdig nakomen van een verbintenis tot het toedienen van bestrijdingsmiddelen.
Luchtvaartuigen
Uitgesloten zijn aanspraken tot vergoeding van schade die voortvloeit uit het toedienen van
bestrijdingsmiddelen met behulp van luchtvaartuigen.
Handspuit
Uitgesloten zijn aanspraken tot vergoeding van schade die voortvloeit uit het toedienen van
bestrijdingsmiddelen met behulp van een handspuit, rugspuit en of potatokiller.
Grondontsmetting
Uitgesloten zijn aanspraken tot vergoeding van schade aan personen die voortvloeit uit
grondontsmetting waarbij gasvorming ontstaat. Deze uitsluiting geldt alleen ten aanzien van:
•

personen die de grondontsmetting uitvoeren;

•

uw opdrachtgever en, als de opdrachtgever een rechtspersoon is, zijn organen.
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Paragraaf 11 Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigrisico
Verzekerden
U als verzekeringnemer.

Omvang van de verzekering
Alle bepalingen die opgenomen zijn in de voorwaarden “Bedrijfsaansprakelijkheid”, respectievelijk
“Bedrijfsaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid”, zijn ook van toepassing op deze voorwaarden,
behalve als hiervan in deze voorwaarden wordt afgeweken.
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde als werkgever voor schade aan ondergeschikten, die
ontstaat terwijl de ondergeschikte bestuurder of inzittende is van een motorrijtuig en dit motorrijtuig
door de ondergeschikte in het kader van zijn taakvervulling voor verzekerde wordt gebruikt.
Bovendien geldt deze dekking alleen als het kentekenbewijs van het betreffende motorrijtuig op het
tijdstip van het ontstaan van de schade niet op naam van verzekerde staat.

Uitsluitingen
Elke bepaling van dit artikel heeft een zelfstandige betekenis. Behalve als uitdrukkelijk iets anders is
bepaald, stelt een bepaling uit dit artikel andere bepalingen van deze voorwaarden niet terzijde.
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Van de dekking op deze voorwaarden is uitgesloten:
•

Gedrag van verzekerde * (1);

•

Opzet * (2);

•

Woonplaats * (4);

•

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen * (6);

•

Seksuele gedragingen * (9);

•

Schade door molest, atoomkernreacties en (bio)chemische wapens.

Samenloop van verzekeringen
Als blijkt dat de door deze verzekering gedekte aansprakelijkheid eveneens op (een) andere verzekering(en)
gedekt is of daarop zou zijn gedekt als de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, geldt de
onderhavige verzekering als excedent van de andere verzekering(en). Een eigen risico van een andere
verzekering wordt niet vergoed.
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Uitsluitingen
0. Mededelingsplicht
U bent wettelijk verplicht om de door ons vóór het sluiten van de overeenkomst gestelde vragen volledig
en naar waarheid te beantwoorden. Er bestaat geen recht op uitkering, als wij ontdekken dat u niet aan
deze mededelingsplicht heeft voldaan en wij u daar binnen een periode van zes maanden na de
ontdekking op wijzen.
1. Gedrag van verzekerde
De verzekering geeft geen dekking:
•

als de verzekerde een verplichting die hij volgens de verzekering heeft, niet is nagekomen en hij ons
daardoor in een redelijk belang heeft geschaad;

•

als de verzekerde een onvolledige of onware opgave van schade doet over het ontstaan, de aard of de
omvang van de schade met het opzet ons te misleiden en deze onvolledige of onware opgave het
verval van het recht op uitkering rechtvaardigt.

2. Opzet
Uitgesloten is de aansprakelijkheid:
•

van een verzekerde voor schade die is veroorzaakt door en/of voortvloeit uit zijn opzettelijk en tegen
een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten;

•

van een tot een groep behorende verzekerde voor schade die is veroorzaakt door en /of voortvloeit uit
opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten van één of meer
tot de groep behorende personen, ook in het geval dat niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld
of nagelaten.

Aan het opzettelijk karakter van het wederrechtelijk handelen of nalaten doet niet af dat de verzekerde, of
in het geval dat deze tot een groep behoort, een of meerdere tot een groep behorende personen, zodanig
onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeert dat hij niet in staat is zijn wil te bepalen.
3. (Vuur)wapens
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade
•

die tijdens het jagen veroorzaakt is met vuurwapens;

•

die verband houdt met een (vuur)wapen dat een verzekerde zonder vereiste vergunning bezit, houdt of
gebruikt.

4. Woonplaats
Uitgesloten is de aansprakelijkheid van een verzekerde die langer dan een aaneengesloten periode van zes
maanden in het buitenland verblijft en/of zijn woonplaats niet langer in Nederland heeft. In beide
gevallen blijft de dekking nog gelden tot dertig dagen na vertrek.
5. Aansprakelijkheid jegens ondergeschikten
Als de verzekerde als werkgever op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk is jegens ondergeschikten,
dan is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een handelen of nalaten dat
bewust in strijd is met een voorschrift dat van overheidswege is gegeven ter zake van
arbeidsomstandigheden. Deze uitsluiting geldt alleen als het bedoelde handelen of nalaten is gebeurd in
opdracht van of met goedvinden van een lid van de directie of de bedrijfsleiding, of met goedvinden van
een functionaris die in dienst is van de verzekerde en die door een lid van de directie is belast met een
bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van de bedoelde voorschriften.
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6. Aansprakelijkheidsverhogende bedingen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit een boetebeding, een
schadevergoedingsbeding, een garantiebeding, een vrijwaringsbeding of een ander soortgelijk beding.
Deze uitsluiting geldt niet als en voor zover de aansprakelijkheid ook zou hebben bestaan zonder een
dergelijk beding.
7. Vaartuigen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die veroorzaakt is met of door een
gemotoriseerd vaartuig.
8. Luchtvaartuigen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is met of door een luchtvaartuig.
Wel verzekerd is:
•

de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door op afstand bediende modelvliegtuigen
waarvan het gewicht ten hoogste 20 kg bedraagt;

•

de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die hij veroorzaakt heeft als passagier van een
luchtvaartuig.

Maar deze dekkingen gelden niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere
verzekering die al dan niet van oudere datum is.
9. Seksuele gedragingen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid:
•

van een verzekerde voor schade die is veroorzaakt door en /of voortvloeit uit zijn seksuele of seksueel
getinte gedragingen van welke aard dan ook;

•

van een tot een groep behorende verzekerde voor schade die is veroorzaakt door en /of voortvloeit uit
seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook van één of meerdere tot de groep
behorende personen, ook in het geval niet de verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen.

10. Asbest
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit of verband houdend
met asbest.
11. Schade door genetische aanpassingen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit of verband houdend
met genetische aanpassingen.
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Schaderegeling
Het melden van schade en verplichtingen van verzekerde
Zodra de verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor ons tot een
verplichting kan leiden, dan wel van een aanspraak en/of omstandigheid is hij verplicht die zo spoedig
mogelijk te melden aan ons. Bovendien moet hij zo spoedig mogelijk alle gegevens verstrekken en stukken
doorzenden.
Hij dient ons zijn volle medewerking te verlenen, zoals het geven van inlichtingen aan ons of aan door ons
aangewezen deskundigen. Verder dient hij aan ons de leiding van de behandeling van de schaderegeling
en de procedures over te laten en alles na te laten wat onze belangen zou kunnen schaden.
Zo mag hij onder meer niets doen of nalaten waaruit (erkenning van) aansprakelijkheid kan worden
afgeleid.
Als er tegen de verzekerde een strafvervolging wordt ingesteld, moet hij dat zo spoedig mogelijk aan ons
melden.
Als wij dat wensen, moet hij zich laten bijstaan door een raadsman die wij aanwijzen. Hij dient deze
raadsman alle medewerking te geven waar deze om vraagt. De verzekerde is niet verplicht hoger beroep
aan te tekenen of daarvan af te zien.

Schadevaststelling
Wij nemen de regeling en de vaststelling van de schade op ons. Wij hebben het recht benadeelden
rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Daarbij zullen wij, voor zover dat
mogelijk is, rekening houden met de belangen van de verzekerde.
Als het vermoeden bestaat, dat de te vergoeden schade groter is dan het verzekerd bedrag, zullen wij voordat wij een beslissing nemen - de verzekerde hiervan in kennis stellen en de uitkering van het
verzekerde bedrag in overleg met hem regelen.

Verzekerde kosten
In de voorwaarden die van toepassing zijn kunnen verzekerde kosten zijn vermeld. Hiernaast zijn ook nog
de volgende kosten verzekerd:
•

de kosten van de procedures die met ons goedvinden of op ons verzoek zijn gevoerd, en de kosten van
de rechtsbijstand die in onze opdracht is verleend. Boeten, afkoopsommen en gerechtskosten die met
een strafproces samenhangen worden niet vergoed;

•

de wettelijke rente over het deel van de hoofdsom dat door de verzekering wordt gedekt. Dit geldt niet
als in de voorwaarden die van toepassing zijn hiervan wordt afgeweken. Bovendien geldt dat de
wettelijke rente wordt vergoed tot ten hoogste een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat verzekerd is
voor de betreffende aansprakelijkstelling;

•

bereddingskosten. Deze zijn verzekerd binnen de grenzen van het verzekerd bedrag.

Waarborgsom
Als een overheid in geval van schade het stellen van een geldelijke zekerheid verlangt om de rechten van
benadeelden te waarborgen en als het daarbij gaat om een schade die door de verzekering wordt gedekt,
dan zullen wij deze zekerheid verstrekken.
Verzekerden zijn verplicht ons te machtigen over de zekerheid te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven.
Verzekerden zijn bovendien verplicht alle medewerking te verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis

38

6885E-18-10

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis

inhoud

