Aansprakelijkheidsverzekering
P R O D U C TOV ER ZI C H T
Met een aansprakelijkheidsverzekering voor
particulieren (AVP) verzekert u de schade die
u zelf veroorzaakt bij iemand anders. Het moet
dan gaan om schade aan spullen (zaakschade)
of schade aan personen (letselschade). U hoeft
de schade niet zelf veroorzaakt te hebben.
Ook schade door uw partner, kinderen,
andere inwonende gezinsleden, voor studie
uitwonende kinderen, logés of huisdieren is
verzekerd. Heeft u een eigen woning? Of bezit
u een vakantiewoning? Dan is ook schade door
die woning verzekerd. U kunt hierbij denken
aan schade door afwaaiende dakpannen.

Opzicht
Met opzicht bedoelen we de situatie dat verzekerde spullen van
iemand anders leent, gebruikt, bewerkt of vervoert. Er moet voor
opzicht sprake zijn van een min of meer duurzame relatie tussen
de verzekerde en de beschadigde zaak, bijvoorbeeld als u een
boek leent van een kennis.
Opzicht, maximaal per gebeurtenis
Primair

Prima

Premium

€ 15.000

€ 25.000

€ 35.000

Prosumerdekking
‘Prosumer’ is een combinatie van producent en consument.
Een prosumer is een verzekerde die als particulier – niet
beroepsmatig – zaken vervaardigt, deze zaken aan anderen

De belangrijkste kenmerken van de
particuliere aansprakelijkheidsverzekering
Primair, Prima en Premium zetten we graag
voor u op een rij.

dan verzekerde(n) levert en hiervoor mogelijk een vergoeding
ontvangt. Het kan zijn dat een verzekerde een vergissing heeft
gemaakt bij het vervaardigen van zaken, waardoor die zaak
schade aan (spullen van) iemand anders veroorzaakt. De
prosumerdekking vergoedt de schade van degene die schade
heeft geleden, ook als verzekerde een vergoeding voor het
vervaardigen heeft gekregen en ongeacht de vraag wie
aansprakelijk is.
Deze dekking is met name geschikt voor creatieve personen,

Producteigenschappen

zoals een hobbykok die maaltijden aanbiedt in de buurt, iemand
die tweedehands meubels opknapt en via Marktplaats verkoopt
of iemand die een 3D-printer heeft en die voorwerpen voor

Dekking

Eigen risico

Verzekeringsgebied

vrienden en familie print. Hij krijgt hiervoor soms een cadeaubon

Verzekerd is de
aansprakelijkheid
van verzekerde(n)
als particulier.

Geen eigen risico.
Voor een vrijwillig
gekozen eigen
risico verlenen wij
premiekorting.

Werelddekking.

of een geldelijke vergoeding.
Prosumerdekking, maximaal per verzekeringsjaar

Beknopt overzicht van de verschillen tussen onze productlijnen
In veel van onze producten hebben wij een Primair, Prima en
Premium productlijn ontwikkeld.

•
•
•

Primair

Prima

Premium

Niet van toepassing

€ 25.000

€ 35.000

Niet verzekerd is schade door zaken die beroepsmatig worden
geproduceerd. Verder valt niet onder de prosumerdekking:
schade veroorzaakt door zaken die worden gebruikt voor

Primair: een goed basispakket tegen een zeer scherpe premie.
Prima: kies voor een uitgebreide verzekering de Prima dekking.
Premium: hiermee bent u verzekerd van de beste dekking.

de technische delen van motorrijtuigen of (lucht- of ruimte-)
vaartuigen, voor systemen of machines die betrokken zijn bij
een productie- of logistiek proces en voor (para) medische
doeleinden.

Verzekerd bedrag, per gebeurtenis
Primair

Prima

Premium

€ 1.250.000

€ 2.500.000

€ 5.00.000

03-2019

Aansprakelijkheidsverzekering
P R O D U C TOV ER ZI C H T

Vriendendienst, sport & spel,
oppassituaties
U bent vaak volgens de wet niet aansprakelijk als u een
vriendendienst verricht, bijvoorbeeld als u per ongeluk schade
veroorzaakt terwijl u een ander helpt. Ook bij schade ontstaan
tijdens sport of spel geldt een verhoogde drempel voor het
aansprakelijk stellen van deelnemers. Deelname aan een
sport brengt nu eenmaal bepaalde risico’s met zich mee. Ook
een oppas aanvaardt als het ware dat er tijdens het passen op
uw kind of huisdier iets kapot kan gaan. Ondanks dat in deze
situaties geen sprake is van aansprakelijkheid, begrijpen wij
dat u zich in dergelijke situaties verantwoordelijk voelt. Daarom
vergoeden wij deze schade wel.

Wat is niet verzekerd?
Niet alles is verzekerd. In de voorwaarden staan gebeurtenissen
waarbij schade aan derden niet verzekerd is. Raadpleeg de
voorwaarden voor de exacte omschrijving.

•
•
•
•

Vriendendienst, sport & spel, (dieren)oppas,
maximaal per gebeurtenis
Primair

Prima

Premium

€ 15.000

€ 25.000

€ 35.000

Als verzekerde volgens de wet wel aansprakelijk is geldt het
standaard verzekerde bedrag.

•

•

Bijzondere risico’s
•
•

Dekking voor aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in
verband met het bezit en/of het gebruik van vuurwapens
tijdens de jacht kan worden meeverzekerd.
Bezit u meer dan één in Nederland gelegen woning
die permanent bewoond is door niet meer dan twee
particuliere huurders? Dan is het belangrijk dit te melden
aan uw assurantieadviseur. Hji kan ervoor zorgen dat u
goed verzekerd blijft.

•

Schade door ernstige conflicten (molest), natuurrampen,
atoomkernreacties, fraude en/of het niet nakomen van
verplichtingen is niet verzekerd.
Uitgesloten is schade veroorzaakt door en/of
voortvloeiende uit opzet;
Uitgesloten is schade veroorzaakt door en/of seksuele of
seksueel getinte gedragingen;
Uitgesloten is schade aan zaken die u onder uw hoede
heeft terwijl sprake is van huur, huurkoop, lease, erfpacht,
pandgebruik, vruchtgebruik of beroepsmatig gebruik
(opzicht).
Uitgesloten is schade veroorzaakt met of door
motorrijtuigen. Er is wel dekking voor elobikes (tot 25
km/uur) en motorisch voortbewogen speelgoed en
gebruiksvoorwerpen (tot 16 km/uur);
Uitgesloten is schade veroorzaakt met of door
(lucht)vaartuigen. Er is wel dekking voor drones (tot 25 kg),
kitesurfen, parachutespringen en kleine vaartuigen zoals
kano’s en roeiboten;
Uitgesloten is schade veroorzaakt in verband met het
beschadigen, hinderen, vertragen, binnendringen,
afluisteren of beperken van computers, randapparatuur,
telefoons, netwerken, servers, websites of andere
geautomatiseerde werken van derden zonder hun
toestemming (cyberrisico’s). Deze uitsluiting geldt alleen
voor verzekerden van 16 jaar of ouder.

Pakketkorting
Vanaf twee particuliere schadeverzekeringen is er al sprake van een pakketkorting van 8%! Maar er zijn nog meer voordelen, zo
betaalt u slechts eenmalig poliskosten voor het hele pakket en heeft u alle verzekeringen onder één dak.

Meer info

Download de voorwaarden

Heeft u vragen, behoefte aan advies
of wilt u een offerte?

Algemene voorwaarden Varia model 09-18

Neemt u dan contact op met uw
assurantieadviseur.

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Prima model 02.19

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Primair model 02.19

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Premium model 02.19

Let op: aan de tekst in dit productoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op het polisblad en in de voorwaarden.
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