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Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de
Algemene Voorwaarden en de Algemene
Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten
wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal
aanvullende begrippen leggen wij in het eerste artikel van
deze verzekering uit.
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Algemeen

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder:

1. Verzekerde
degene die als verzekeringnemer op het polisblad
vermeld staat.

Artikel 2 Geldigheidsgebied
Deze verzekering is van kracht binnen Nederland.

Artikel 3 Einde van de verzekering
Naast de bepalingen die in artikel 4 van de Algemene
Voorwaarden zijn opgenomen, eindigt de dekking van deze
verzekering voor een verzekerde automatisch 30 dagen
nadat hij buiten Nederland gaat wonen.

Dekking

Artikel 4 Hoedanigheid
Onder deze verzekering is begrepen:
a. de aansprakelijkheid voor de verzekerde voor schade

door vuurwapens tijdens de jacht;
b. de burgerrechtelijke aansprakelijkheid overeenkomstig

de eisen van de Flora- en faunawet, en wel voor alle
verzekerde tezamen tot ten hoogste het verzekerd
bedrag op de polis per gebeurtenis;

 Onder verzekerden wordt in dit verband verstaan:
 -de genoemde verzekerde/jachtaktehouder;

-degenen, genoemd in artikel 54, 6e lid van de flora- en
 faunawet;

 -degenen, die in gezelschap van verzekerde/
  jachtaktehouder jagen, voorzover deze niet zelf een
  jachtakte nodig hebben.

Artikel 5 Omvang van de dekking
1. Aansprakelijkheid voor schade aan derden

Wij bieden dekking voor de aansprakelijkheid van de
verzekerden voor schade aan zaken van anderen dan
de verzekerden en voor schade aan personen conform
het daaromtrent gestelde in de Flora- en faunawet. De
schade moet zijn veroorzaakt of ontstaan tijdens de duur
van de verzekering. De dekking geldt voor alle
verzekerden samen tot maximaal het verzekerde bedrag
per gebeurtenis.

2. Borgstelling
a. De verzekerde heeft per gedekte gebeurtenis recht

op de verstrekking van een waarborgsom tot
maximaal 10% van het verzekerde bedrag. Deze
waarborgsom verstrekken wij wanneer een
bevoegde overheid een borgstelling van een
verzekerde verlangt om de rechten van
benadeelden te garanderen.

b. Als de verzekerde de verstrekking van de
waarborgsom accepteert, machtigt hij ons
onherroepelijk daarover te beschikken zodra deze
wordt vrijgegeven. Hij aanvaardt ook de verplichting
om alle medewerking te verlenen om volledige
terugbetaling te verkrijgen.

c. De verzekerde moet het bedrag van de
waarborgsom zo spoedig mogelijk terug betalen,
maar in ieder geval binnen 1 jaar nadat de
waarborgsom is verstrekt.

Artikel 6 Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden zijn
opgenomen, gelden de volgende bepalingen.
1. Motorrijtuigen

Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid
voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig.

2. Wapens
Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid
voor schade die wordt veroorzaakt in verband met het
bezit en/of het gebruik van wapens zoals genoemd in de
Wet Wapens en Munitie. Deze uitsluiting geldt niet voor
het bezit en/of het gebruik van de vuurwapens, waarvoor
verzekerde  ten behoeve van de jacht een verlof heeft.

Premie

Artikel 7 Premievaststelling
De premie bepalen wij onder meer aan de hand van:
a. de verzekerde bedragen;
b. de contractstermijn.

Artikel 8 Terugbetaling van premie
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering betalen wij
de premie over het resterende deel van de
verzekeringstermijn terug als en voor zover dit billijk is.


