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Toelichting Bijzondere voorwaarden
Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
Is op het polisblad vermeld dat de Aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten en heb je de premie op tijd
betaald? Dan heb je recht op de dekking die is beschreven in deze bijzondere voorwaarden. Deze artikelen
moeten wel in samenhang worden gelezen met de algemene voorwaarden.
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Wat bedoelen we met? – Uitleg over de gebruikte begrippen in deze polisvoorwaarden
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Wie zijn de verzekerden?
Waar geldt uw Aansprakelijkheidsverzekering?
Geldt deze verzekering ook voor werk?
Wat is het verzekerd bedrag?
Wat moet u doen als u schade heeft?
Hoe handelen wij uw schade af?
Welke situaties dekt uw Aansprakelijkheidsverzekering?
Welke situaties dekt uw Aansprakelijkheidsverzekering niet?
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Wat bedoelen we met?
Joyriding

Schade

Onder joyriding verstaan we in andermans motorrijtuig

• Aan personen: letsel of aantasting van de gezondheid,

rijden, zonder dat diegene daarvoor toestemming heeft

al dan niet met de dood tot gevolg, en schade die

gegeven. Het is daarbij niet de bedoeling om het

daaruit voortkomt.

motorrijtuig te stelen.

• Aan zaken: beschadiging, vernietiging of verloren gaan
van zaken van iemand anders dan u, en schade die

Opzicht

daaruit voorkomt.

Zaken die u in bezit heeft, maar waarvan u niet de
eigenaar bent. Denk hierbij aan spullen die u van iemand
heeft geleend of gehuurd.
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1. Wie zijn de verzekerden?
Let op: deze omschrijving is uitgebreider dan die in de Algemene voorwaarden. Onderstaande omschrijving
is leidend.
• Staat u als enige persoon op het polisblad vermeld, dan zijn de volgende personen verzekerd:
– u zelf;
– logés, als hun aansprakelijkheid niet door een andere verzekering wordt gedekt;
– huispersoneel, als hun aansprakelijkheid te maken heeft met de werkzaamheden die zij voor u uitvoeren.
• Staan er twee of meer personen op het polisblad vermeld, dan zijn de volgende personen verzekerd:
– u zelf;
– uw gezinsleden: uw echtgenoot, echtgenote of partner waarmee u samenwoont en minderjarige
kinderen (ook pleeg- en stiefkinderen) en meerderjarige ongehuwde kinderen (ook pleeg- en stiefkinderen) die bij u inwonen of voor hun studie uitwonend zijn;
– grootouders, ouders, schoonouders en ongehuwde bloed- en aanverwanten die bij u inwonen;
– logés, als hun aansprakelijkheid niet door een andere verzekering wordt gedekt;
– huispersoneel, als hun aansprakelijkheid te maken heeft met de werkzaamheden die zij voor u uitvoeren.

2. Waar geldt uw Aansprakelijkheidsverzekering?
Uw verzekering geldt in de hele wereld.

3. Geldt deze verzekering ook voor werk?
Nee, u bent als particulier verzekerd. Daarom geldt deze verzekering niet voor aansprakelijkheid in verband
met het uitoefenen van een bedrijf, beroep of betaalde (handen)arbeid. Aansprakelijkheid van uw huispersoneel is wel verzekerd. Ook is de aansprakelijkheid van uw kinderen verzekerd als zij tijdens hun vakantie, in
hun vrije tijd of voor hun studie betaald of onbetaald (stage)werkzaamheden uitvoeren voor iemand anders
dan u of uw gezinsleden.
De aansprakelijkheid van uw kinderen geldt niet als die al door een andere verzekering wordt vergoed. De
werkgever van uw kinderen kan geen beroep doen op uw aansprakelijkheidsverzekering. Dit geldt ook voor
de erfgenamen van de werkgever of voor iemand die werkgeversrechten heeft overgenomen.

4. Wat is het verzekerd bedrag?
Wij vergoeden per gebeurtenis en voor alle verzekerden samen tot maximaal het bedrag dat op het
polisblad staat. Daarbovenop vergoeden we nog:
– de kosten voor procedures die met toestemming of in opdracht van ons zijn gevoerd en rechtsbijstand die
in opdracht van ons of de partij die de schadebehandeling voor ons regelt is verleend;
– de wettelijke rente over het verzekerde deel van de hoofdsom.
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5. Wat moet u doen als u schade heeft?
Gebeurtenissen die voor een vergoeding in aanmerking komen, meldt u zo snel mogelijk aan ons zodra u op
de hoogte bent van de gebeurtenis. Neem daarvoor contact op met:
OOM Verzekeringen
Postbus 50.000
7900 RP Hoogeveen
Telefoon: +31 (0)70 353 21 25
Fax: +31 (0)70 353 21 26
Website: www.oomverzekeringen.nl
E-mail: claims@oomverzekeringen.nl

Het is uw plicht om niets te doen wat onze belangen zou kunnen schaden. Verder mag u geen aansprakelijkheid erkennen. Wanneer u alleen feiten bevestigt of terecht aansprakelijkheid erkent, schaadt u onze
belangen niet. In de algemene voorwaarden vindt u de overige verplichtingen, zoals uw verplichting om mee
te werken aan het onderzoek over de beoordeling van een schade, en wat de gevolgen zijn als u uw verplichtingen niet nakomt.

6. Hoe handelen wij uw schade af?
Wij hebben de leiding bij de schaderegeling en als er een civiele procedure tegen u loopt. Wij hebben het
recht om zonder uw toestemming tot schadevergoeding over te gaan. Maar als iemand anders dan u een
schade claimt waarvoor u aansprakelijk bent en die schade is hoger dan het verzekerd bedrag, dan
overleggen wij eerst met u voordat we tot schadevergoeding overgaan.
Als wij hierom vragen, bent u verplicht om alle rechten tegenover een ander die u op het gebied van de
schade mocht hebben schriftelijk aan ons over te dragen.

7. Welke situaties dekt uw Aansprakelijkheidsverzekering?
Wij vergoeden de schade van een ander waarvoor u aansprakelijk bent, als die schade is ontstaan of is
veroorzaakt tijdens de looptijd van uw verzekering. Daarbij zijn de volgende specifieke situaties gedekt:
Aansprakelijkheid voor
verzekerden onderling

Veroorzaken de verzekerden schade ten opzichte van elkaar, dan is de
aansprakelijkheid alleen verzekerd voor schade aan personen. Dit geldt alleen als de
aansprakelijkheid ergens anders onder valt. Bijvoorbeeld een andere verzekering, wet
of voorziening.
Gaat het om schade tegenover huispersoneel als gevolg van bedrijfsongevallen, dan is
schade aan zaken wel verzekerd.
We vergoeden alleen als de schade wordt gevorderd door de benadeelde (een
natuurlijk persoon) die rechtstreeks bij de gebeurtenis was betrokken of zijn of haar
rechtverkrijgenden.
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Huisdieren

Als uw (huis)dieren schade veroorzaken waarvoor u aansprakelijk bent, dan vergoeden
wij de schade. Houdt u de (huis)dieren voor de uitoefening van uw beroep of bedrijf,
dan vergoeden we de schade niet.
Uw aansprakelijkheid is ook verzekerd als uw (huis)dier schade toebrengt aan iemand
die op dat moment op de (huis)dieren past. Als de ander oppast in de uitoefening van
beroep of bedrijf, dan is uw aansprakelijkheid niet verzekerd.

Onroerende Zaken

Bezitter van gebouw/woonboot
Veroorzaakt een gebouw dat u bezit schade waarvoor u aansprakelijk bent, dan is dit
meeverzekerd. Denk bijvoorbeeld aan een afgewaaide dakpan die op de auto van de
buurman valt. Ook woonboten en bijgebouwen vallen hieronder. Voorwaarde is dat u
het gebouw of de woonboot bewoont. Als u een deel van uw (bij)gebouw of woonboot
verhuurt, is uw aansprakelijkheid ook verzekerd.
Deze dekking geldt ook als u een tweede woning, een recreatiewoning, stacaravan of
huisje op een volkstuincomplex bezit. Voorwaarde is dat deze verblijven niet uitsluitend
bedoeld zijn voor verhuur aan derden.
Brandschade aan vakantieverblijf
Veroorzaakt u brandschade aan een verblijf dat u voor vakantiedoeleinden gebruikt of
aan de daarbij behorende inboedel, dan vergoeden wij die schade. Voorwaarde is dat
dit verblijf niet van u of van een van de meeverzekerden is. De uitsluiting voor opzicht
(zie het artikel “Welke situaties dekt uw Aansprakelijkheidsverzekering niet?”) is bij deze
dekking niet van toepassing.
Schade door antenne
Wordt de schade veroorzaakt door een antenne en bent u ervoor aansprakelijk, dan
vergoeden wij de schade. Ook voor schade aan een gebouw dat u huurt en bewoont.
De uitsluiting voor opzicht (zie het artikel “Welke situaties dekt uw
Aansprakelijkheidsverzekering niet?”) is bij deze dekking niet van toepassing.

Vriendendienst

Uw aansprakelijkheid is verzekerd voor schade die is veroorzaakt terwijl u een
vriendendienst verleent. Voor het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding
brengen we eerst alle andere rechten op vergoeding in mindering. We keren per
gebeurtenis nooit meer dan € 12.500,- uit voor alle benadeelden samen. We
vergoeden alleen als de schade wordt gevorderd door de benadeelde die rechtstreeks
bij de gebeurtenis was betrokken.

Zekerheidsstelling

Als een overheid een bedrag van u verlangt om de rechten van de benadeelden te
garanderen, verstrekken wij een waarborgsom tot maximaal 10% van het verzekerde
bedrag. U bent verplicht om ons te machtigen om over de borgstelling te beschikken als
die wordt vrijgegeven en mee te werken dat wij het volledige bedrag terug krijgen.
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8. Welke situaties dekt uw Aansprakelijkheidsverzekering niet?
Als u in onderstaande situaties aansprakelijk bent voor schade van een ander, vergoeden wij die schade en
de bijbehorende kosten niet:
• Opzet. Als u bij iemand anders schade heeft veroorzaakt, doordat u iets gedaan (handelen) of juist iets
niet gedaan (nalaten) heeft. Uw handelen of nalaten was zonder toestemming van de ander en was
opzettelijk gericht tegen de ander of tegen een zaak van de ander. Als de schade is veroorzaakt terwijl u
deel uitmaakte van een groep, dan is uw aansprakelijkheid ook niet verzekerd, ook niet als u niet zelf heeft
gehandeld of nagelaten. Als u of iemand uit de groep onder invloed was van alcohol of andere stoffen, dan
is de aansprakelijkheid ook niet gedekt.
• Seksuele gedragingen. Als de schade het gevolg is van seksuele of seksueel getinte gedragingen. Dit geldt
ook als het gedrag in groepsverband werd vertoond en u zich zelf niet zo heeft gedragen.
• Opzicht. Als u aansprakelijk bent voor schade aan onderstaande zaken die u onder u heeft:
– zaken die u onder u heeft op basis van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht- of pandovereenkomst of
vruchtgebruik, waaronder het recht op gebruik en bewoning;
– zaken die u onder u heeft in de uitoefening van (neven)bedrijf of (neven)beroep of bij het verrichten van
betaalde handenarbeid;
– zaken die u onrechtmatig onder u heeft;
– motorrijtuigen, (sta)caravans, motor- en zeilvaartuigen, waaronder zeilplanken, en luchtvaartuigen;
– geld, geldswaardige papieren, bank- en betaalpassen of creditcards als deze gestolen of vermist
worden of als u deze verliest.
Deze uitsluiting geldt ook als iemand anders de zaken namens u onder zich heeft.
Alle andere schade waarvoor u aansprakelijk bent aan zaken die u onder u heeft, is verzekerd tot € 4.500,per gebeurtenis. Er geldt een eigen risico van € 45,- per gebeurtenis.
• Onroerend goed. Als u aansprakelijk bent voor schade door onroerende zaken die in aanbouw of
exploitatie zijn.
• Motorrijtuigen. Als de schade is veroorzaakt met een motorrijtuig waarvan u de eigenaar bent, dat u bezit,
houdt, bestuurt of gebruikt. Als de schade is veroorzaakt met een motorrijtuig dat gestolen of verduisterd
is, is dit ook niet gedekt. Ook schade aan het motorrijtuig zelf is niet verzekerd.
Er is wel dekking als u aansprakelijk bent voor:
– schade die is veroorzaakt terwijl u passagier was van het motorrijtuig;
– schade die uw huispersoneel heeft veroorzaakt met een motorrijtuig waarvan u of de andere meeverzekerden (anders dan degene die de schade veroorzaakte) niet de bezitter zijn;
– schade die is veroorzaakt met motorisch voortbewogen maaimachines, kinderspeelgoed, op afstand
bestuurbare modelauto’s en dergelijke, die niet sneller kunnen rijden dan tien kilometer per uur.
– schade die is veroorzaakt met elektrische fietsen;
Voor bovenstaande vier situaties verleent de verzekering geen dekking als de verzekerde aanspraak kan
maken op een vergoeding van een andere verzekering.
– schade die is veroorzaakt tijdens joyriding, als de veroorzaker jonger dan 18 jaar is. Vindt dit plaats
zonder geweldpleging en heeft u voor het motorrijtuig een andere aansprakelijkheidsverzekering
gesloten, dan is uw aansprakelijkheid op onze verzekering niet gedekt. U kunt dan aanspraak maken op
een vergoeding vanuit die andere verzekering.
• Vaartuigen. Als de schade is veroorzaakt met een vaartuig. Er is wel dekking als u aansprakelijk bent voor:
– schade die is veroorzaakt terwijl u passagier was van het vaartuig;
– schade die is veroorzaakt met roeiboten, kano’s, zeilplanken, zeilboten met een zeiloppervlakte van
maximaal 16 m2 en op afstand bestuurbare modelboten. Maar als deze vaartuigen een (buitenboord)
motor hebben met een vermogen van meer dan 3 kW (ongeveer 4 pk), bent u niet verzekerd.
Als deze aansprakelijkheid gedekt is op een andere verzekering, dan is uw aansprakelijkheid in
bovenstaande twee gevallen op onze verzekering niet gedekt. U kunt dan aanspraak maken op een
vergoeding vanuit die andere verzekering.
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• Luchtvaartuigen. Als de schade is veroorzaakt met een luchtvaartuig, een modelvliegtuig, een
doelvliegtuig, een valschermzweeftoestel, een kabelvlieger, een zeppelin, een modelraket of een ballon met
een diameter van meer dan 1 meter (bij geheel gevulde toestand). Er is wel dekking als u aansprakelijk bent
voor:
– schade die is veroorzaakt terwijl u passagier was van het luchtvaartuig;
– schade die is veroorzaakt door modelvliegtuigen van maximaal 20 kilogram.
Als deze aansprakelijkheid gedekt is op een andere verzekering, dan is uw aansprakelijkheid in
bovenstaande twee gevallen op onze verzekering niet gedekt. U kunt dan aanspraak maken op een
vergoeding vanuit die andere verzekering.
• Wapens. Als de schade is veroorzaakt door het bezit of gebruik van wapens.
• Niet nakomen overeenkomst. Als de schade het gevolg is van het niet, niet goed of niet op tijd nakomen
van een overeenkomst.
In de volgende situaties geeft deze verzekering ook geen dekking:
• Natuurramp. Als de schade is ontstaan door een aardbeving, overstroming of vulkaanuitbarsting.
• Atoomkernreactie. Als de schade is ontstaan door een atoomkernreactie.
• Molest. Als de schade is ontstaan door molest: een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer of muiterij.
• Andere verzekering. Kunt u, als u deze verzekering niet zou hebben gesloten, aanspraak maken op een
vergoeding, uitkering of hulp van een andere verzekering, wet of voorziening? Dan is deze verzekering van
OOM pas in de laatste plaats geldig. We vergoeden in elk geval alleen de kosten die u maakt boven het
bedrag waarop u aanspraak kunt maken via deze andere verzekering, wet of voorziening. Of waarop u
aanspraak zou kunnen maken als u de verzekering van OOM niet zou hebben gesloten. Artikel 7:961 lid 1
BW geldt niet.
• Misleiding. Als u of een tot uitkering gerechtigde persoon ons opzettelijk misleidt door feiten of omstandigheden te verzwijgen of valse opgaven te verstrekken. Tenzij de misleiding de uitsluiting niet rechtvaardigt.
• Verkeerde voorstelling van zaken. Als u een verkeerde voorstelling van zaken geeft of een opgave doet
waardoor u onze belangen schaadt. Tenzij deze onjuiste voorstelling niet zo essentieel is, dat de uitsluiting
is te rechtvaardigen. Wij beperken dan wel uw recht op uitkering. Als de uitkering al is uitbetaald, zullen wij
de schade terugvorderen. Als u met opzet de verkeerde voorstelling van zaken geeft om ons te misleiden,
heeft u nooit recht op vergoeding van kosten.
• Kaping, staking, opstand of terreur. Als de schade te maken heeft met of veroorzaakt is door uw deelname
aan een kaping, staking, opstand of terreurdaad.
• Misdrijf. Als de schade te maken heeft of veroorzaakt is doordat u een misdrijf heeft (mede)gepleegd.
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De handelsnaam OOM Verzekeringen wordt gebruikt door OOM Holding N.V.
(KvK Den Haag 27194193), OOM Global Care N.V. (AFM 12000623, KvK Den Haag
27111654), OOM Schadeverzekering N.V. (AFM 12000624, KvK Den Haag
27155593) en “O.O.M.” Onderlinge Molestverzekering-Maatschappij U.A.
(KvK Den Haag 27117235). Deze ondernemingen zijn statutair gevestigd in
Den Haag en houden gezamenlijk kantoor in Rijswijk.

OOM Verzekeringen
Postbus 3036
2280 GA Rijswijk
Nederland
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+31 (0)70 353 21 00
+31 (0)70 360 18 73
info@oomverzekeringen.nl
www.oomverzekeringen.nl

