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Polisblad B 4-2002 AVP – Recreatievilla pakketpolis                                                     
 

Aansprakelijkheidsverzekering voor gebruik van vaartuigen/verhuur van bungalow 

De definities van de met een onderlijning gewaarmerkte woorden zijn opgenomen in het clausuleblad "Definities". 

Paragraaf 1  

Gedekte aansprakelijkheid 

Deze verzekering omvat de aansprakelijkheid van de  

verzekerde in zijn hoedanigheid van : 

a. eigenaar van het in de polis genoemde gebouw en

 inventaris; 

b. verhuurder van bedoeld gebouw en inventaris aan  

derden; 

c. werkgever van huispersoneel ook voor zaakschade  

tengevolge van bedrijfsongevallen; 

d. eigenaar van huisdieren, 

e. eigenaar van objecten die in de polis worden genoemd 

 in de collectieve lijst van objecten, zoals : 

 1. roeiboten, kano's; 

 2. zeilboten met een zeiloppervlakte van  

  maximaal 40 m2; 

  3. motorboten tenzij deze vaartuigen zijn uitgerust met  

  een (buitenboord-) motor met een vermogen groot  

genoeg om een snelheid te bereiken van 20 km of 

meer (ofwel zodra een vaarbewijs verplicht is); 

 4. op afstand bediende modelboten of modelauto's; 

 5. modelvliegtuig waarvan het gewicht ten hoogste  

20 kg bedraagt en dat overigens voldoet aan de 

normen als omschreven in het Besluit Houdende 

Regeling Model-vliegtuigen;  

  en - mits deze een snelheid van 10 km per uur niet 

  kunnen overschrijden - : 

 6. motorisch voortbewogen kinderspeelgoed; 

 7. maaimachines en dergelijke gebruiksvoorwerpen, 

 voor schade ontstaan binnen de geldigheidsduur van 

 de verzekering en bestaande uit : 

a. personenschade, dat wil zeggen letsel of aantasting van 

de gezondheid al dan niet de dood tengevolge hebbend 

en de daarmee rechtstreeks verband houdende gevolgen; 

b. zaakschade, dat wil zeggen beschadiging, teniet of  

verloren gaan van stoffelijke objecten van anderen dan de 

verzekerde(n) en de rechtstreeks daaruit voortvloeiende  

 schade, echter tot maximaal het verzekerde bedrag per

 gebeurtenis. 

 

Indien een overheid wegens een onder de verzekering ge-

dekte schade het stellen van geldelijke zekerheid verlangt ter 

waarborging van de rechten van benadeelden, zal de verze-

keraar deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste 10% van 

het verzekerde bedrag. Verzekerden zijn verplicht de verze-

keraar te machtigen over de zekerheid te beschikken zodra 

deze wordt vrijgegeven en bovendien alle medewerking te 

verlenen om de terugbetaling te verkrijgen. 

 

 

 

Paragraaf 2  

Verzekeringsgebied 

De verzekering is van kracht binnen een straal van 10 

kilometer rond het in de polis genoemde gebouw, alsmede - 

voor zover het vaartuigen te water betreft - de binnenwateren 

van Nederland. 

 

Paragraaf 3  

Vergoedingen kosten, rente e.d. 

Boven het in de polis genoemde verzekerde bedrag worden 

vergoed : 

1. de kosten van met goedvinden of op verlangen van de 

 verzekeraar gevoerde procedures en in zijn opdracht 

 verleende rechtsbijstand; 

2. de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte 

gedeelte van de hoofdsom. 

Boeten, afkoopsommen en met een strafproces samenhangen-

de gerechtskosten worden niet vergoedt. 

 

Paragraaf 4 

Bijzondere uitsluitingen 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 3 van de Polisblad B 

4-2002 ALG (Algemene verzekeringsvoorwaarden) doch met 

inachtneming van paragraaf 1 van deze voorwaarden, is van 

de verzekering uitgesloten de aansprakelijkheid : 

a. voor schade aan, vermissing, diefstal of verlies van : 

 1. zaken die een verzekerde of iemand namens hem  

onder zich heeft uit hoofde van huur-, huurkoop-,  

lease-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik 

(waaronderhet recht van gebruik en bewoning); 

 2. motorrijtuigen, motorvaartuigen en luchtvaartuigen 

welke een verzekerde of iemand namens hem onder 

zich heeft; 

 3. zaken die een verzekerde onrechtmatig onder zich 

heeft; 

 4. zaken die degene(n) waarmede een verzekerde middels 

in- of samenwoning in gezinsgemeenschap leeft, 

toebehoren of onder zich heeft (hebben); 

 5. geld, geldswaardige papieren, bank-, giro-, betaalpas-

sen of creditcards, die een verzekerde of iemand na-

mens hem onder zich heeft; 

b. voor schade waarvoor een verzekerde, anders dan huis-

personeel, aansprakelijk is uit hoofde van enige  

 beroepsbezigheid; 
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c. voor schade door onroerende zaken, waaronder begrepen 

aansprakelijkheid in verband met het bouwen van of in 

exploitatie hebben van onroerende zaken; 

 1. van een verzekerde voor schade die voor hem het  

beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of 

nalaten; 

 2. van een in groepsverband optredende verzekerde voor 

door rechtspersonen geleden schade die het beoogde 

of zekere gevolg is van een gedraging of gedragingen 

van de groep, ook in geval niet de verzekerde zelf 

deze schade heeft veroorzaakt; 

d. voor schade door of in verband met het bezitten of  

gebruiken inclusief het doen of laten gebruiken ten 

behoeve van verzekerde door wie dan ook, van mo-

torrijtuigen met inbegrip van al hetgeen daarmede met 

welk doel dan ook is verbonden en voorts elke soort van 

vaartuigen en luchtvaartuigen (waaronder onder meer 

mede begrepen modelraketten); 

e.  voor schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of 

het gebruik van wapens als bedoeld in de Wet Wapens en 

Munitie, waarvoor verzekerde geen vergunning heeft. De 

aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in verband 

met het bezit en/of het gebruik van vuurwapens tijdens de 

jacht of voorbereiding daartoe is uitsluitend gedekt voor 

zover uitdrukkelijk meeverzekerd. 

 

 


