
                                                                                         Aansprakelijkheidsverzekering 

BPP-AP01 Bijzondere Voorwaarden AVP-verzekering   voor particulieren    Brandsma Particulier Pakket 
De Algemene Voorwaarden BPP-AL01 en de Bijzondere Voorwaarden BPP-AP01 vullen elkaar aan en vormen één geheel. 
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ARTIKEL 1                                                                                 DEFINITIES 
1.1   Meerpersoonshuishouden verzekerden 

Indien verzekeringnemer is verzekerd voor meerdere gezinsleden worden als 
verzekerden beschouwd: 

1.1.a  Verzekeringnemer; 
1.1.b  zijn/haar echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner;   
1.1.c  de met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen; 
1.1.d  hun minderjarige kinderen;  
1.1.e  hun meerderjarige ongehuwde kinderen, die bij hen inwonen of voor studie  

uitwonend zijn; 
1.1.f  hun ouders, grootouders, schoonouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten  

die bij hen inwonen; 
1.1.g  hun logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een  

andere verzekering; 
1.1.h  het huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met  

werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde. 

1.2   Eenpersoonshuishouden verzekerden 
Indien verzekeringnemer is verzekerd als alleenstaand (1 persoon) worden als 
verzekerden beschouwd: 

1.2.a  verzekeringnemer; 
1.2.b  zijn/haar logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een  

andere verzekering; 
1.2.c  het huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met  

werkzaamheden ten behoeve van verzekeringnemer. 

1.3   Schade 
1.3.a  Onder schade aan personen wordt verstaan: schade door letsel of aantasting  

van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tengevolge hebbend, 
met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade; 

1.3.b  Onder schade aan zaken wordt verstaan: schade door beschadiging en/of  
vernietiging en/of verloren gaan van zaken van anderen, met inbegrip van de 
daaruit voortvloeiende schade. 
 
ARTIKEL 2                                                                               HOEDANIGHEID 

2.1   Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde als particulier. De  
aansprakelijkheid verband houdende met het uitoefenen van een 
(neven)bedrijf of (neven)beroep, en het verrichten van betaalde handenarbeid, 
is niet gedekt.  

2.2   Deze beperkingen van de hoedanigheid gelden niet voor: 
2.2.a  het huispersoneel als bedoeld in artikel 1.1.h en 1.2.c; 
2.2.b  de in artikel 1.1.d en e genoemde kinderen, indien zij tijdens vakantie, vrije tijd  

of studie (stage) werkzaamheden voor anderen dan verzekerden verrichten, al 
dan niet tegen betaling. 

2.2.b.1 De aansprakelijkheid van de kinderen is in dit geval slechts verzekerd voor  
zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering. 
Aanspraken van de werkgever of diens rechtverkrijgenden of nagelaten 
betrekkingen zijn niet gedekt. 

 
ARTIKEL 3                                               OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 

3.1   Aansprakelijkheid 
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden in de artikel 2 omschreven  
hoedanigheid voor schade veroorzaakt of ontstaan tijdens de verzekeringsduur  
en wel voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het op het polisblad  
genoemde bedrag per gebeurtenis. 

3.2   Onderlinge aansprakelijkheid 
3.2.a  De aansprakelijkheid van verzekerden ten opzichte van elkaar is uitsluitend  

meeverzekerd voor de door betrokken verzekerden geleden schade aan 
personen en voor zover deze verzekerden ter zake van het gebeurde geen 
aanspraken uit anderen hoofde hebben. 

3.2.b  De aansprakelijkheid van een verzekerde jegens huispersoneel voor schade  
ten gevolge van bedrijfsongevallen is ook ten aanzien van schade aan zaken  
verzekerd. 

3.3   Proceskosten en wettelijke rente 
Boven het verzekerd bedrag worden vergoed: 

3.3.a  de kosten van met goedvinden of op verlangen van verzekeraar gevoerde  
procedures en in zijn opdracht verleende rechtsbijstand; 

3.3.b  de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de  
hoofdsom. 

3.4   Zekerheidstelling 
Indien een overheid wegens een krachtens de verzekering gedekte schade het 
stellen van een geldelijke zekerheid verlangt ter waarborging van de rechten 
van benadeelde(n), zal verzekeraar deze zekerheid verstrekken tot ten 
hoogste 10% van het verzekerd bedrag. Verzekerden zijn verplicht 
verzekeraar te machtigen over de zekerheid te beschikken zodra deze wordt 
vrijgegeven en bovendien alle medewerking te verlenen om terugbetaling te 
verkrijgen. 

3.5   Onroerende zaken 
3.5.a  Met betrekking tot onroerende zaken is verzekerd de aansprakelijkheid van de  

in artikel 1.1.a tot en met 1.1.f of de in artikel 1.2.a genoemde verzekerden: 
3.5.a.1 - als bezitter van het door hem/haar bewoonde pand, waaronder ook wordt  

verstaan een woonboot, met de daarbij behorende bebouwingen, ook indien 
een deel daarvan wordt verhuurd; 

3.5.a.2 - als bezitter van een pand met de daarbij behorende bebouwingen, dat door  
hem/haar niet meer of nog niet wordt bewoond, dit voor een periode van ten 
hoogste 12 maanden na het verlaten of het verkrijgen van de woning of 
woonboot; 

3.5.a.3 - als bezitter van een in Europa gelegen 2e woning, recreatiewoning,  
stacaravan of huisje op een volkstuincomplex, mits deze niet uitsluitend 
dienen tot verhuur aan derden. 

3.5.b  Overige aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken, waaronder  
aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken in aanbouw of  
exploitatie, is niet gedekt. 

3.6    Vriendendienst 
    Indien een verzekerde aan anderen dan verzekerden schade veroorzaakt  

waarvoor hij niet aansprakelijk is, omdat zijn handelingen plaatsvonden in het 
kader van een vriendendienst, zal de maatschappij niettemin schade 
vergoeden tot een bedrag van € 12.500,- per gebeurtenis. 
 
ARTIKEL 4                                                                               UITSLUITINGEN 

4.1   Opzet 
4.1.a  Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade  

veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar opzettelijk en tegen een 
persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten. 

4.1.b  Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een tot een groep behorende  
verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit opzettelijk 
en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten van 
een of meer tot de groep behorende personen, ook in geval niet verzekerde 
zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten. 

4.1.c  Aan het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk handelen of nalaten doet  
niet af dat de verzekerde of, ingeval deze tot een groep behoort, een of meer 
tot de groep behorende personen zodanig onder invloed van alcohol of andere  
stoffen verkeert/verkeren, dat deze/die niet in staat is/zijn de wil te bepalen. 

4.2   Seksuele gedragingen 
4.2.a  Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade  

veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar seksuele of seksueel 
getinte gedragingen van welke aard dan ook. 

4.2.b  Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een tot een groep behorende  
verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit seksuele of 
seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook van een of meer tot de 
groep behorende personen, ook in het geval niet verzekerde zelf zich zodanig  
heeft gedragen. 

4.3   Opzicht 
4.3.a  Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade: 
4.3.a.1 - aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft  

uit hoofde van: 
I - een huur-, huurkoop-, lease-, erfpacht- of pandovereenkomst of   

  vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning), 
 II - de uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven)beroep, 
 III - het verrichten van handenarbeid. 

4.3.a.2 - aan zaken die een verzekerde onrechtmatig onder zich heeft; 
4.3.a.3  aan motorrijtuigen, (sta)caravans, motor- en zeilvaartuigen (waaronder  

zeilplanken) en luchtvaartuigen, die een verzekerde of iemand namens 
hem/haar onder zich heeft; 

4.3.a.4 - bestaande uit en/of als gevolg van verlies, diefstal of vermissing van geld,  
geldswaardige papieren, bank-, betaalpassen of creditcards, die een 
verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft. 

4.3.b   Wel gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde: 
4.3.b.1 - voor schade veroorzaakt door brand aan de door hem/haar voor  

vakantiedoeleinden gehuurde, in het buitenland gelegen, woning en de 
daartoe behorende inboedel; 

4.3.b.2 - voor schade veroorzaakt door een (schotel)antenne, die is gemonteerd op  
of aan het door hem/haar voor eigen bewoning gehuurde pand, voor zover 
er sprake is van schade aan dat pand en/of de daarbij behorende 
bebouwingen en verzekerde voor die schade als huurder aansprakelijk is. 

4.3.c  Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een  
verzekerde onder zich heeft, anders dan in de gevallen bedoeld onder artikel 
4.3.a.1 tot en met 4.3.a.4 zijn verzekerd tot € 12.500,- per gebeurtenis. 

4.3.d  Dekking van de aansprakelijkheid inzake schade die een verzekerde als  
passagier heeft veroorzaakt als vermeld in de artikelen 4.4, 4.5 en 4.6 blijft 
onverminderd van kracht. 
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4.4   Motorrijtuigen 
4.4.a  Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade  

veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat een verzekerde in eigendom  
heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt.  

4.4.b  Wel gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde: 
4.4.b.1 - als passagier van een motorrijtuig. Het bepaalde in de artikelen 3.2 en 4.3  

blijft echter onverkort van toepassing; 
4.4.b.2 - als genoemd in artikel 1.1.a, b en c en 1.2.a voor schade veroorzaakt door  

huispersoneel met of door een motorrijtuig waarvan geen van de andere 
verzekerden dan het huispersoneel houder of bezitter is; 

4.4.b.3 - voor schade met of door motorisch voortbewogen maaimachines,  
kinderspeelgoed en dergelijke gebruiksvoorwerpen, mits zij een snelheid 
van 10 kilometer per uur niet kunnen overschrijden, alsmede van op afstand 
bediende modelauto’s. 

4.4.b.4 - voor schade veroorzaakt met of door een Elo-bike (fiets met elektrische  
Trapondersteuning). 

4.4.c  De dekking als omschreven in artikel 4.4.b.1 tot en met 4.4.b.4 geldt niet indien  
en voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering. 

4.5   Vaartuigen 
4.5.a  Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade  

veroorzaakt met of door een vaartuig. 
4.5.b  Wel gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde: 
4.5.b.1 - voor schade veroorzaakt met of door roeiboten, kano’s, zeilplanken,  

zeilboten met een zeiloppervlakte van ten hoogste 16 m² en op afstand 
bedienbare modelboten, tenzij deze vaartuigen zijn uitgerust met een 
(buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 3 kW (ongeveer 4 pk); 

4.5.b.2 - als passagier van een vaartuig. Het bepaalde in de artikelen 3.2 en 4.3 blijft  
echter onverkort van toepassing. 

4.5.c  De dekking als omschreven in artikel 4.5.b.1 en 4.5.b.2 geldt niet indien  
en voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering. 

4.6   Luchtvaartuigen 
4.6.a  Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade  

veroorzaakt met of door een luchtvaartuig, een modelvliegtuig, een 
zeilvliegtuig, een doelvliegtuig, een valschermzweeftoestel, een luchtschip, 
een modelraket alsmede een ballon met een diameter van meer dan 1 meter 
in geheel gevulde toestand. 

4.6.b  Wel gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde: 
4.6.b.1 - voor schade veroorzaakt met of door modelvliegtuigen, waarvan het gewicht  

ten hoogste 20 kg bedraagt; een deltavlieger, een (kabel)vlieger van 
maximaal 1,5 m² oppervlak, een parasailer of een parachute; 

4.6.b.2 - als passagier van een luchtvaartuig. Het bepaalde in de artikelen 3.2 en 4.3  
blijft echter onverkort van toepassing. 

4.6.c  De dekking als omschreven in artikel 4.6.b.1 en 4.6.b.2 geldt niet indien  
en voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering 

4.7.   Joyriding, Joysailing of Joyvliegen 
4.7.a  Onder joyriding/joysailing/joyvliegen wordt verstaan elk wederrechtelijk gebruik  

van een motorrijtuig/vaartuig/luchtvaartuig zonder de bedoeling te hebben zich 
dit motorrijtuig/vaartuig/luchtvaartuig toe te eigenen. 

4.7.b  Wel gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade  
veroorzaakt tijdens joyriding, joysailing en joyvliegen met een 
motorrijtuig/vaartuig/luchtvaartuig als de veroorzaker jonger is dan 18 jaar. 

4.7.b.1 - schade aan het motorrijtuig/vaartuig/luchtvaartuig zelf is gedekt tot € 7.500,-  
per gebeurtenis, tenzij deze schade wordt gedekt door een verzekering al 
dan niet van oudere datum. 

4.7.c  Niet gedekt blijft de aansprakelijkheid van een verzekerde: 
4.7.c.1 - in geval van diefstal of verduistering van het motorrijtuig, vaartuig of  

luchtvaartuig; 
4.7.c.2 - in geval van joyriding/joysailing/joyvliegen zonder geweldpleging en voor het  

motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig een aansprakelijkheidsverzekering is  
gesloten. 

4.8   Woonplaats niet langer in Nederland 
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde die zijn/haar 
woonplaats niet langer in Nederland heeft, met dien verstande dat dan de  
verzekering voor hem/haar eindigt 30 dagen na vertrek. 

4.9   Wapens 
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade 
veroorzaakt in verband met het bezit en/of het gebruik van wapens als bedoeld 
in de Wet Wapens en Munitie, waarvoor verzekerde geen vergunning heeft. 
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of 
gebruik van vuurwapens tijdens de jacht is uitsluitend gedekt voor zover 
nadrukkelijk meeverzekerd. 
 

 
 
 

=========================================== 
RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID VOOR JAGERS 
Naast de algemene voorwaarden zijn de bijzondere voorwaarden van deze  
rubriek uitsluitend van toepassing indien uit het polisblad blijkt dat deze rubriek  
is meeverzekerd. 

5.1   De verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid overeenkomstig de  
eisen gesteld in de Jachtwet van: 

5.1.a  de verzekeringnemer/jachtaktehouder genoemd in het verzekeringsbewijs; 
5.1.b  degene, genoemd in artikel 12, lid 2, sub b van de Jachtwet (minderjarigen  

tussen 16 en 18 jaar, die onder toezicht van de 
verzekeringnemer/jachtaktehouder jagen); 

5.1.c  degene, die in gezelschap van de verzekeringnemer/jachtaktehouder jaagt,  
voor zover deze niet zelf een jachtakte nodig heeft (gastjagers met een  
logeerakte). 

5.2   De verplichte dekking krachtens de Jachtwet is bepaald op € 1.000.000,- per  
gebeurtenis. Voor zover krachtens de polisvoorwaarden een hoger bedrag is 
verzekerd, blijven ten aanzien van het hogere bedrag de polisvoorwaarden  
onverminderd van kracht. 

5.3   De verzekering is van kracht in Europa. Het verzekeringsbewijs heeft,  
krachtens de Jachtwet, heel Nederland als verzekeringsgebied. 
De polisvoorwaarden blijven ten opzichte van de (mede)verzekerden 
onverminderd van kracht. 

=========================================== 


