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Checklist

Waarvoor is deze verzekering?
Met deze verzekering bent u verzekerd als u schade veroorzaakt aan 
iemand anders of aan de spullen van iemand anders. Maar alleen als de 
schade privé is veroorzaakt en u volgens de wet aansprakelijk bent voor die 
schade. Op uw polis staat ook welke verzekeringsvoorwaarden voor deze 
verzekering gelden.

Wat kunt u van ons verwachten?

In de voorwaarden op de volgende bladzijden staat wanneer we wel en niet 
betalen. Lees de voorwaarden goed. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per 
week bereikbaar als u een schade wilt melden.

Wat verwachten we van u?
•  We verwachten van u dat u doet wat nodig is om schade te 

voorkomen.
•  We verwachten van u dat u zich houdt aan de 

verzekeringsvoorwaarden.
•  We verwachten van u dat u ons de informatie stuurt waar we om 

vragen. En dat die informatie klopt.

Wat moet u doen als u schade heeft?
Is er iets gebeurd waardoor u volgens de wet aansprakelijk bent voor een 
schade? En moeten wij misschien betalen voor die schade?
•  Meld de gebeurtenis dan zo snel mogelijk.
•  Geef ons zo snel mogelijk alle informatie over wat er gebeurd is. En 

alle andere informatie die we nodig kunnen hebben om te beoordelen 
of we moeten betalen.

•  Werk mee aan alles wat we doen om uw schade te regelen.  
En doe niets wat voor ons nadelig kan zijn.

Wanneer betaalt u premie?
U betaalt de premie voor deze verzekering per jaar, per halfjaar, per 3 
maanden of per maand. U moet de premie altijd vooruitbetalen. In de 
Algemene voorwaarden leest u meer over het betalen van de premie.

Gaat u verhuizen?
Gaat u verhuizen? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.

Welke voorwaarden?
Voor deze verzekering gelden de Algemene Voorwaarden en de 
Polisvoorwaarden van de London Aansprakelijkheidsverzekering voor 
particulieren.

Hoe neemt u contact met ons op?
Heeft u vragen over uw polis? Of wilt u een schade melden? Neemt u dan 
contact op met uw verzekeringsadviseur. Op uw polisblad staat wie uw 
verzekeringsadviseur is.
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1. Waarvoor is deze verzekering?

Met deze verzekering bent u verzekerd als u schade veroorzaakt aan 
iemand anders of aan de spullen van iemand anders. En u volgens de wet 
aansprakelijk bent voor die schade of voor de gevolgen van die schade. 
Met deze verzekering betalen we in een aantal gevallen voor die schade. 
Maar alleen als de schade privé is veroorzaakt en dus niet tijdens betaald 
werk.

Op uw polis staat ook aangegeven welke verzekeringsvoorwaarden voor 
deze verzekering gelden. De Algemene voorwaarden en deze voorwaarden 
horen bij elkaar. Hierin staat wanneer we wel en niet betalen. Of we betalen 
hangt af van de situatie waarin u schade kreeg. Het hangt er ook van af of u 
zich aan alle voorwaarden heeft gehouden die bij deze verzekering horen. 
Lees de voorwaarden goed.

2.  Voor wie geldt deze verzekering?

Op de polis staat voor wie deze verzekering geldt: voor u en uw gezin of 
voor u alleen. Hieronder leggen we uit wat we hiermee bedoelen. We 
noemen deze personen in de rest van deze voorwaarden ‘u’.

Als u samenwoont met uw gezin
Als u een gezin heeft, betalen we als de volgende personen schade
veroorzaken aan iemand anders of aan de spullen van iemand
anders. En als zij volgens de wet hiervoor moeten betalen. Het gaat
om:
•  U, degene die de verzekering heeft afgesloten.
•  Uw partner. We bedoelen hiermee een van de volgende personen:

-  De persoon met wie u getrouwd bent.
-  De persoon met wie u een geregistreerd partnerschap heeft.
-  De persoon met wie u samenwoont.

•  Uw kinderen en de kinderen van uw partner die 17 jaar of jonger zijn. 
Met kinderen bedoelen we ook pleegkinderen.

•  Uw kinderen die 18 jaar of ouder zijn. Maar alleen als ze niet 
getrouwd zijn en bij u in huis wonen. Of als ze tijdelijk ergens anders 
wonen vanwege een studie.

•  Uw ouders, schoonouders, opa en oma. Maar alleen als zij bij u in 
huis wonen.

•  Andere familieleden die niet zijn getrouwd. Maar alleen als zij bij u in 
huis wonen.

•  Mensen die bij u logeren. Maar alleen als ze zelf geen aansprakelijk-
heidsverzekering hebben waar de schade op  verzekerd is.

•  Personeel dat bij u in de huishouding werkt. Zij zijn alleen verzekerd 
als de schade te maken heeft met het werk dat zij voor u doen.

Als u alleen woont
Als u alleen woont, betalen we als de volgende personen schade
veroorzaken aan iemand anders of aan de spullen van iemand
anders. En als zij volgens de wet hiervoor moeten betalen. Het gaat
om:
•  U, degene die de verzekering heeft afgesloten.
•  Mensen die bij u logeren. Maar alleen als ze zelf geen 

aansprakelijkheidsverzekering hebben waar de schade op  verzekerd 
is.

•  Personeel dat bij u in de huishouding werkt. Zij zijn alleen verzekerd 
als de schade te maken heeft met het werk dat zij voor u doen.

3.  In welke landen bent u verzekerd?

Deze verzekering geldt over de hele wereld. Maar u moet wel in Nederland 
wonen. We bedoelen hiermee dat u staat ingeschreven bij de gemeente 
waar u woont.

Let op: gaat u in het buitenland wonen? Dan bent u nog 30 dagen verzekerd 
nadat u vertrokken bent.

4.  Wanneer betalen we wel en wanneer betalen we niet voor 
 de schade?

Heeft u schade veroorzaakt aan iemand anders? Of aan de spullen van 
iemand anders? En moet u volgens de wet hiervoor betalen? Dan betalen 
we voor die schade in de volgende situaties.  
Let op: in dit artikel staan ook situaties beschreven waarin we niet betalen.

Schade aan een persoon voor wie deze verzekering ook geldt
(onderlinge schade)
Heeft iemand anders voor wie deze verzekering ook geldt schade? En 
heeft u die schade veroorzaakt? Hieronder leest u wanneer we wel en niet 
betalen voor de schade.

We betalen wel voor schade
Als u volgens de wet aansprakelijk bent voor die schade betalen we
in de gevallen die hieronder staan:
•  We betalen als die ander gewond is geraakt of is overleden.
•  We betalen voor schade aan spullen van personeel dat bij u in de 

huishouding werkt.

We betalen niet voor schade
•  Als u volgens de wet niet aansprakelijk bent voor die schade.
•  We betalen niet voor schade als u of die ander de schade op 

een andere manier vergoed krijgt. Bijvoorbeeld door een andere 
verzekering.

•  We betalen niet voor schade aan spullen van verzekerden onderling.
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Schade door uw eigen woning
Het kan gebeuren dat uw woning of iets wat bij uw woning hoort schade 
veroorzaakt aan iemand anders of de spullen van iemand anders.
Let op: met woning bedoelen we ook een woonboot.
Hieronder leest u wanneer we wel en niet betalen voor de schade.

We betalen wel voor schade
Als u volgens de wet aansprakelijk bent voor die schade betalen we
in de gevallen die hieronder staan:
•  We betalen als u woont in de woning.
•  We betalen als u woont in een deel van de woning en het andere deel 

van de woning verhuurt aan iemand anders.
•  We betalen als u niet meer in de woning woont maar de woning nog 

wel van u is.  
Let op: u bent vanaf dat moment nog 12 maanden verzekerd.

•  We betalen als u nog niet in de woning woont maar dit wel gaat doen.  
Let op: u bent 12 maanden verzekerd voor schade. Na deze 12 
maanden betalen we u alleen voor schade als u in de woning woont.

•  We betalen als de woning uw tweede woning, vakantiewoning, 
stacaravan of huisje in een volkstuin is en voldoet aan de volgende 
voorwaarden:
-  De woning staat in Europa.
-  U gebruikt de woning niet alleen om te verhuren.

•  We betalen als de antenne die op of aan uw woning vastzit schade 
heeft veroorzaakt bij iemand anders.  
Let op: huurt u de woning? Dan betalen we u ook als de antenne 
schade veroorzaakt aan de woning.

We betalen niet voor schade
•  Als u volgens de wet niet aansprakelijk bent voor die schade.
•  We betalen niet als het gebouw geen woning is. Of als het gebouw 

niet hoort bij uw woning.
•  We betalen niet als u het gebouw gebruikt voor werk, een beroep 

of een bedrijf. Dus als het gebouw bijvoorbeeld een kantoor of een 
winkel is.

•  We betalen niet als u al langer dan 12 maanden niet in uw woning 
woont.

•  We betalen niet als de woning uw tweede woning, vakantiewoning, 
stacaravan of huisje in een volkstuin is en buiten Europa staat.

•  We betalen niet als de woning uw tweede woning, vakantiewoning, 
stacaravan of huisje in een volkstuin is en u de woning alleen 
gebruikt om te verhuren.

•  We betalen niet als u een woning bouwt of laat bouwen. En de bouw 
is nog bezig.

Schade terwijl u iemand anders helpt (vriendendienst)
Veroorzaakt u schade aan iemand anders of aan zijn spullen terwijl u hem 
helpt? En helpt u hem zonder hiervoor betaald te krijgen? Dan hoeft u 
volgens de wet vaak niet te betalen. Want volgens de wet neemt uw vriend 
een risico doordat u hem helpt. Toch betalen we in veel gevallen voor de 
schade tot maximaal € 11.345,-

Let op: we betalen alleen aan degene die de schade heeft, of aan zijn 
erfgenamen. Maar we betalen niet altijd. Hieronder leest u wanneer we niet 
betalen.

We betalen niet voor schade:
• Als het gaat om schade aan een persoon voor wie deze verzekering 

ook geldt. Dit leest u in het artikel “Voor wie geldt deze verzekering?”.
• Voor zover degene die schade heeft zelf schuld heeft aan de schade.
• Als degene die schade heeft de schade op een andere manier 

betaald kan krijgen. Bijvoorbeeld via een andere verzekering.

Schade aan spullen van iemand anders waarover u de zorg
heeft (opzicht)
Bent u aansprakelijk voor schade aan spullen van een ander?
En heeft u de zorg over deze spullen? Dan betalen we maximaal € 11.345,- 
per gebeurtenis. Maar we betalen niet altijd. Hieronder leest u wanneer we 
niet betalen.

We betalen niet voor schade
•  Als u volgens de wet niet aansprakelijk bent voor die schade.
•  We betalen niet als u voor het gebruik van die spullen een van de 

volgende contracten heeft afgesloten:
-  Huur.
-  Huurkoop.
-  Lease.
-  (Erf)pacht.
-  Verpanding.

•  We betalen niet als u die spullen gebruikt omdat u een overeenkomst 
van vruchtgebruik heeft. Vruchtgebruik betekent dat u het recht heeft 
op het voordeel van iets. Hiermee bedoelen we ook dat u iets mag 
gebruiken of bewonen.

•  We betalen niet als u de spullen bij u heeft voor werk, een beroep of 
een bedrijf.

•  We betalen niet als u spullen bij u heeft die u volgens de wet niet mag 
hebben. Of die u zonder toestemming bij u heeft.
-  We betalen niet voor schade aan spullen die u gebruikt voor 

het verrichten van handenarbeid
•  We betalen niet voor schade aan een motorvoertuig, (sta)caravan, 

motorboot, zeilvaartuig of luchtvaartuig.
•  We betalen niet als u de volgende spullen verliest of als deze spullen 

worden gestolen:
-  Geld.
-  Bankpassen.
-  Betaalpassen.
-  Chipkaarten.
-  Creditcards.
-  Waardepapieren zoals cadeaubonnen en cheques.

Schade aan uw vakantieverblijf
Huurt of leent u een vakantieverblijf in het buitenland? En ontstaat er brand 
in dit vakantieverblijf? Dan betalen we voor de schade. We betalen ook 
als er door brand spullen zijn beschadigd die bij het vakantieverblijf horen, 
zoals banken en bedden.
Let op: we betalen niet als u volgens de wet niet aansprakelijk bent voor die 
schade.
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Schade met of door een motorvoertuig
Iemand die een motorvoertuig heeft of gebruikt, moet een motorvoer-
tuigverzekering afsluiten. Die motorvoertuigverzekering betaalt vaak voor 
schade met of door het motorvoertuig. Maar soms betalen wij voor zulke 
schade. Hieronder leest u wanneer we wel of niet betalen.

We betalen wel voor schade
Als u volgens de wet aansprakelijk bent voor die schade betalen we
in de gevallen die hieronder staan:
•  We betalen als u passagier bent en schade veroorzaakt aan het 

motorvoertuig.
•  We betalen als u een fiets met elektrische trapondersteuning 

gebruikt en schade veroorzaakt.
•  We betalen als u schade veroorzaakt met een op afstand bestuurbare 

modelauto.
•  We betalen als u schade veroorzaakt met iets met een motor, zoals 

een maaimachine of kinderspeelgoed. Deze machines mogen niet 
harder kunnen dan 10 kilometer per uur.

•  We betalen als personeel dat bij u in de huishouding werkt, schade 
veroorzaakt met een auto of motor waarvan hij de enige gebruiker is.

  Let op: we betalen alleen als u degene bent die de verzekering 
heeft afgesloten, voor uw partner, of voor degene met wie u in 
gezinsverband samenwoont.  

We betalen niet voor schade
•  Als u volgens de wet niet aansprakelijk bent voor die schade. 
•  We betalen niet als uw eigen motorvoertuig schade veroorzaakt.
•  We betalen niet als u het motorvoertuig van iemand anders bij u heeft 

en hiermee schade veroorzaakt.
•  We betalen niet als u passagier bent en schade veroorzaakt aan een 

motorvoertuig van iemand waarvoor deze verzekering ook geldt.

Schade door joyriding en joysailing
Met joyriding bedoelen we dat u een motorvoertuig of vaartuig van iemand
anders gebruikt zonder dat die ander dat goed vindt. Hieronder leest u 
wanneer we wel of niet betalen.

We betalen wel voor schade
We betalen voor schade door joyriding of joysailing, maar alleen als u 
voldoet aan al deze voorwaarden:
•  U bent jonger dan 18 jaar.
•  U wilde het motorvoertuig of vaartuig niet stelen.
•  U wilde het motorvoertuig of vaartuig niet verduisteren. Met 

verduisteren bedoelen we dat u het motorvoertuig of vaartuig met 
toestemming heeft meegekregen maar niet meer wilde teruggeven. 
Veroorzaakt u schade aan het motorvoertuig of vaartuig zelf? En 
is het motorvoertuig of vaartuig niet van iemand voor wie deze 
verzekering geldt? Dan betalen we hiervoor maximaal € 6.810,- Maar 
alleen als de schade niet gedekt is op een andere verzekering.

We betalen niet voor schade
•  Als u volgens de wet niet aansprakelijk bent voor die schade.
•  We betalen niet als u toestemming had om in het motorvoertuig te 

rijden of met het vaartuig te varen.
•  We betalen niet als u het motorvoertuig of vaartuig zonder geweld 

heeft verkregen en de eigenaar een aansprakelijkheidsverzekering 
voor zijn motorvoertuig of vaartuig heeft.

Schade met of door een luchtvaartuig
Met luchtvaartuig bedoelen we ook een zweefvliegtuig, helikopter, 
modelraket, ruimteschip, zeppelin, vlieger, ballon of een op afstand 
bestuurbaar modelvliegtuig. Hieronder leest u wanneer we betalen voor 
schade met of door een luchtvaartuig. 
Let op: in alle andere situaties betalen we niet voor schade. 

We betalen wel voor schade
Als u volgens de wet aansprakelijk bent voor die schade betalen we
in de gevallen die hieronder staan:
•  We betalen als u schade veroorzaakt terwijl u passagier bent van een 

luchtvaartuig.  
Let op: hiervoor gelden wel de regels die wij hebben genoemd in de 
artikelen “opzicht” en “onderlinge aansprakelijkheid”

•  We betalen als u schade veroorzaakt met een modelvliegtuig dat 20 
kilo weegt of minder.

•  We betalen als u schade veroorzaakt met een vlieger met een 
oppervlak van 1,5 m2 of minder.

•  We betalen als u schade veroorzaakt met een luchtballon met een 
doorsnee van 1 meter of minder.

•  We betalen als u schade veroorzaakt tijdens deltavliegen, parasailen 
of parachutespringen.

Schade met of door een vaartuig
Hieronder leest u wanneer we betalen voor schade met of door een
vaartuig.
Let op: in alle andere situaties betalen we niet voor schade.

We betalen wel voor schade
Als u volgens de wet aansprakelijk bent voor die schade betalen we
in de gevallen die hieronder staan:
•  We betalen als u schade veroorzaakt terwijl u passagier bent van een 

vaartuig. 
 Let op: hiervoor gelden wel de regels die wij hebben genoemd in de 

artikelen “opzicht” en “onderlinge aansprakelijkheid”
•  We betalen als u schade veroorzaakt met een van de onderstaande 

vaartuigen. Maar alleen als het vaartuig geen motor heeft of een 
motor van 3 kilowatt of minder. 3 kilowatt is ongeveer 4 pk.
-   Een roeiboot.
-   Een kano.
-   Een zeilplank.
-   Een zeilboot waarvan het zeiloppervlakte niet groter is 
  dan 16 m2 .
  Let op: deze schade betalen we alleen als u schade 

veroorzaakt aan iemand anders, dus niet voor schade aan de 
spullen van iemand anders.

-   Een op afstand bestuurbare modelboot.
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Schade tijdens betaald werk
Veroorzaakt u schade terwijl u bezig was met uw werk, een beroep of 
een bedrijf? Dan betalen we alleen in de situaties hieronder.  
Let op: in alle andere situaties betalen we niet voor schade.

We betalen wel voor schade
Als u volgens de wet aansprakelijk bent voor die schade betalen we in de 
gevallen die hieronder staan:
•  U werkt in de huishouding van degene die deze verzekering afsloot. U 

veroorzaakt schade terwijl u aan het werk was voor hem.
•  U bent een kind van degene die deze verzekering afsloot of van zijn 

partner en u voldoet aan de volgende voorwaarden:
- U veroorzaakt schade tijdens stage of vakantiewerk.
- U werkt niet voor degene die deze verzekering afsloot.
- U moet de schade niet betalen aan uw werkgever.

Proceskosten en Wettelijke rente
Het kan voorkomen dat er juridische procedures moeten worden gevoerd. 
Als we dit hebben goedgekeurd, of als we u vragen om het voeren van een 
procedure, dan betalen wij ook de kosten hiervan. Ook vergoeden wij de 
kosten voor rechtsbijstand als die in opdracht van ons is gegeven.

Duurt het een tijd voordat de schade wordt betaald? En moet u wettelijke 
rente over het schadebedrag betalen? Dan vergoeden we ook de wettelijke 
rente over het bedrag dat we volgens deze verzekering moeten betalen.

Borg in het buitenland
Heeft u schade veroorzaakt aan iets of iemand in het buitenland?
En wil de overheid van dit land dat u een borg betaalt zodat degene die 
schade heeft zeker weet dat u de schade gaat regelen? Dan betalen wij dit 
bedrag. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 
•  We betalen alleen als wij volgens deze verzekering voor de schade 

moeten betalen.
•  We betalen maximaal 10% van het bedrag dat op uw polis staat.
•  We betalen alleen als u ons vooraf een machtiging geeft voor 

ontvangst van de borg zodra deze wordt terugbetaald.
•  Als u de borg terugkrijgt van de overheid, moet u het bedrag zo snel 

mogelijk aan ons terugbetalen.

Schade door wapens
Met wapens bedoelen we wapens zoals die genoemd worden in de Wet 
Wapens en Munitie. Hieronder leest u wanneer we wel betalen. 
Let op: in alle andere situaties betalen we niet voor schade.

We betalen wel voor schade
Als u volgens de wet aansprakelijk bent voor die schade betalen we
in de gevallen die hieronder staan:
•  We betalen wel als u een geldige vergunning heeft voor het wapen.
•  Gebruikt u het wapen om te jagen of voor wildbeheer?
 Dan betalen we voor schade als u voldoet aan beide voorwaarden:

-  Op uw polis staat dat u verzekerd bent tijdens het jagen.
-  U heeft een geldige jachtakte.

Jagersrisico
Staat er op uw polisblad dat u het jachtrisico heeft meeverzekerd? 
Dan geldt dit artikel voor u.

Wie zijn er verzekerd?
Als op uw polisblad staat dat u het jagersrisico heeft meeverzekerd betalen 
we als de volgende personen schade veroorzaken aan iemand anders of 
aan de spullen van iemand anders. En als zij volgens de Jachtwet hiervoor 
moeten betalen. Het gaat om:
1. U, degene die de verzekering heeft afgesloten/ de jachtaktehouder 

die wordt genoemd in het verzekeringsbewijs
2. Minderjarigen tussen de 16 en 18 jaar oud die jagen onder 

toezicht van u, degene die de verzekering heeft afgesloten /de 
jachtaktehouder. Maar alleen als deze genoemd staan in artikel 12 lid 
2 sub b van de Jachtwet.

3. Personen die met u, degene die de verzekering heeft afgesloten / de 
jachtaktehouder gaan jagen. Maar alleen voor zover deze persoon 
niet zelf een jachtakte nodig heeft (gastjagers met een logeerakte). 

Voor welk bedrag bent u verzekerd?
In de Jachtwet staat dat u voor minimaal € 1.000.000 per gebeurtenis 
verzekerd moet zijn. Staat er op uw polisblad dat u een hoger verzekerd 
bedrag op heeft? Dan blijven voor het bedrag boven de € 1.000.000,- de 
polisvoorwaarden gelden.

Waar bent u verzekerd?
De verzekering is van kracht in Europa. Het verzekeringsbewijs heeft, 
volgens de Jachtwet, heel Nederland als verzekeringsgebied. De 
polisvoorwaarden blijven ten opzichte van de (mede)verzekerden ook 
geldig.
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5.  Wanneer betalen we nooit voor de schade?

Is er schade veroorzaakt aan iemand anders? Of aan de spullen van iemand 
anders? Dan moet u dit in sommige situaties zelf betalen. Want we betalen 
nooit voor uw schades in de situaties hieronder.

U veroorzaakt met opzet schade
•  Heeft u met opzet iets gedaan, zonder dat u dat mocht doen? Of heeft 

u met opzet iets juist niet gedaan terwijl u dat wel had moeten doen?
•  Of maakt u deel uit van een groep mensen, en iemand anders van die 

groep heeft met opzet iets gedaan zonder dat hij dat mocht doen of 
juist iets niet gedaan terwijl hij dat wel had moeten doen?

 Dan betalen we niet voor de schade die daardoor is ontstaan. Ook 
al was het niet de bedoeling om schade te veroorzaken. Of als de 
schade anders is of groter is dan bedoeld werd. We betalen ook niet 
als u alcohol, drugs of andere stoffen in uw bloed had en u daardoor 
niet meer wist wat u deed. Of als die ander uit uw groep alcohol, 
drugs of andere stoffen in zijn bloed had en daardoor niet meer wist 
wat hij deed.

U veroorzaakt schade door seksueel gedrag
•  Heeft u schade veroorzaakt door seks, of door gedrag dat met seks 

te maken heeft? Dan betalen we niet. Ook niet als de schade anders 
is of groter is dan u bedoelde.

•  Of maakt u deel uit van een groep mensen en veroorzaakt iemand van 
die groep schade door seks of gedrag dat met seks te maken heeft? 
En moet u volgens de wet ook voor die schade betalen omdat u deel 
uitmaakt van die groep mensen? Dan betalen we niet. Ook niet als de 
schade anders is of groter is dan bedoeld werd.

 


