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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
a.  De verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van

eigenaar van onroerend goed zoals op het polisblad
nader omschreven;

b. de ondergeschikten, huisgenoten en familieleden
van de verzekeringnemer, met betrekking tot de
werkzaamheden die zij ten behoeve van de
verzekeringnemer verrichten binnen het kader van
de op het polisblad omschreven hoedanigheid.

c. bij woningbouwverenigingen of verenigingen van
eigenaren: bestuursleden van de vereniging
handelend als zodanig;

d. leden van de vereniging van eigenaren als eigenaar
van een appartementsrecht;

e. commissarissen van verzekeringnemer, handelend
als zodanig.

2. Milieuaantasting
De uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of
ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige
stof, voorzover die een prikkelende of besmetting of
bederf veroorzakende of een verontreinigende werking
heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater
of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang).

Artikel 2 Geldigheidsgebied
Deze verzekering is van kracht binnen Nederland. Voor
reizen die een verzekerde maakt in zijn op het polisblad
omschreven hoedanigheid is het dekkingsgebied de gehele
wereld.

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
Wij bieden dekking voor de aansprakelijkheid van een
verzekerde in de hoedanigheid van eigenaar van onroerend
goed zoals op het polisblad nader omschreven.

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. De
schade moet zijn veroorzaakt of ontstaan tijdens de duur
van de verzekering. Onder deze rubriek is niet verzekerd
de aansprakelijkheid van verzekerde zoals omschreven
in artikel 5.2 en 5.3  De dekking geldt voor alle
verzekerden samen tot maximaal het verzekerde bedrag
per gebeurtenis.

2. Werkgevers aansprakelijkheid
In deze rubriek wordt schade aan personen
onderscheiden naar schade aan personen ten gevolge
van:
- Arbeidsongeval

een plotseling van buiten af en ongewild op het
lichaam van een ondergeschikte inwerkend geweld,
waardoor in een ogenblik de benadeling van de
gezondheid wordt toegebracht;

- Beroepsziekte
een aantasting van de gezondheid van een
ondergeschikte niet zijnde het gevolg van een
arbeidsongeval zoals hierboven omschreven.

Met inachtneming van de bepalingen van de algemene
voorwaarden is binnen deze rubriek verzekerd de
aansprakelijkheid van een verzekerde, in de verzekerde
hoedanigheid als op het polisblad vermeld, tegenover
zijn ondergeschikten voor schade verband houdende
met het verrichten van activiteiten voor verzekerden. De
dekking geldt voor alle verzekerden samen tot maximaal
het verzekerde bedrag per gebeurtenis. Onder deze
rubriek is niet verzekerd de aansprakelijkheid van
verzekerde zoals omschreven in artikel 5.1 en 5.3. De
dekking geldt voor alle verzekerden samen tot maximaal
het verzekerde bedrag per gebeurtenis.

3. Milieu-aansprakelijkheid
Met inachtneming van de bepalingen van de algemene
voorwaarden is binnen deze rubriek verzekerd de
aansprakelijkheid van een verzekerde, in de verzekerde
hoedanigheid als op het polisblad vermeld, voor schade
van derden in verband met een plotselinge onzekere
milieu-aantasting die niet het rechtstreekse gevolg is van
een langzaam (in)werkend proces. Onder deze rubriek
is niet verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde
zoals omschreven in artikel 5.1 en 5.2. De dekking geldt
voor alle verzekerden samen tot maximaal het
verzekerde bedrag per gebeurtenis.

4. Passagiersrisico
In afwijking van het bepaalde in artikel 6.3, 6.4 en 6.5
bieden wij dekking voor de aansprakelijkheid voor
schade die een verzekerde veroorzaakt als hij passagier



Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Onroerend Goed
Versie AO2005

- pagina 2 van 3 -

is van een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig.
5. Onroerende zaken

Wij bieden dekking voor schade die is veroorzaakt door
onroerende zaken waarvoor verzekerde aansprakelijk is
als bezitter van het (de) pand(en) waarvan het (de)
adres(sen) op het polisblad is (zijn) vermeld.
Andere gevallen van aansprakelijkheid voor schade die
is veroorzaakt door onroerende zaken zijn niet gedekt. .

Artikel 6 Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden zijn
opgenomen, gelden de volgende bepalingen.
1. Opzet en seksuele gedragingen

Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid
van een verzekerde voor schade:
a. die is veroorzaakt door en/of voortvloeit uit:

1. zijn opzettelijk en tegen een persoon of zaak
gericht onrechtmatig handelen of nalaten;

2. het opzettelijk en tegen een persoon of zaak
gericht onrechtmatig handelen of nalaten van
één of meer bij een groep horende personen
waarbij de verzekerde hoort, ook als de
verzekerde zelf niet zodanig heeft gehandeld of
nagelaten.

Aan het opzettelijk karakter van het onrechtmatig
handelen doet niet af dat de verzekerde of, als hij bij
een groep behoort, één of meer bij 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.

b. die is veroorzaakt door en/of voortvloeit uit:
1. seksuele of seksueel getinte gedragingen van

welke aard dan ook;
2. seksuele of seksueel getinte gedragingen van

welke aard dan ook van één of meer bij een
groep behorende personen waarbij de
verzekerde behoort, ook wanneer niet de
verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen.

2. Opzicht
Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid
van een verzekerde voor schade aan zaken in de tijd dat
een verzekerde of iemand namens hem deze zaken in
behandeling, beheer, bewaring, bewerking, bruikleen,
huur, reparatie, ten vervoer of om weke reden dan ook
onder zich had, ook al treedt de schade later in.
Wij beroepen ons niet op de hierboven genoemde
uitsluiting als een verzekerde die jonger is dan 14 jaar
de schade veroorzaakt, tenzij een verzekerde van 14
jaar of ouder de zaak eveneens onder zich heeft.
Uitzonderingen:
Wel gedekt is schade voor zaken onder opzicht die
voortvloeit uit:
a. de aansprakelijkheid voor schade aan zaken

die en verzekerde ander dan in huur, pacht,
bruikleen of bewaarneming onder zich had, indien
en voorzover terzake daarvan schade is vergoed
door een brandverzekeraar die zich verbonden heeft
te handelen overeenkomstig de regels van het
Bindend Besluit Regres 1984 en/of Bedrijfsregeling
Brandregres 2000;

b. de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van
een ondergeschikte voor wie verzekeringnemer als

werkgever in zijn verzekerde hoedanigheid
aansprakelijk is, met uitzondering van motorrijtuigen;

c. schade aan zaken die een verzekerde als bedoeld
onder artikel 1 lid d onder zich heeft.

3. Motorrijtuigen
Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid
voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig.
Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor:
a. motorrijtuigen in gebruik bij ondergeschikten

de aansprakelijkheid van verzekeringnemer voor
schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig die
door zijn ondergeschikten ten dienste van zijn
verzekeringnemer worden gebruikt en waarvan
verzekeringnemer geen eigenaar of houder is;

b. de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade met of door:
- maaimachines en soortgelijke ge-

bruiksvoorwerpen die motorisch worden
aangedreven. De snelheid die deze zaken
kunnen bereiken mag niet hoger zijn dan 10 km
per uur;

c. Lading
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met
of door zaken die zich bevinden op dan wel vallen of
gevallen zijn van een motorrijtuig;

d. Laden/lossen
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met
of door zaken die worden geladen in of op, dan wel
gelost uit of van een motorrijtuig;

e. Aanhangwagens
de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met
of door aanhangwagens die na van een motorrijtuig
te zijn losgemaakt of losgeraakt, veilig buiten het
verkeer tot stilstand zijn gekomen.

4. Luchtvaartuigen
Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid
voor schade die is veroorzaakt met of door een:
- luchtvaartuig;
- modelvliegtuig;
- zeilvliegtuig;
- doelvliegtuig;
- valschermzweeftoestel;
- kabelvlieger;
- luchtschip;
- modelraket;
- ballon met een diameter van meer dan 1 meter in

geheel gevulde toestand.
5. Vaartuigen

Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid
voor schade die is veroorzaakt met of door een vaartuig
waarvoor voor het varen een vaarbewijs is vereist.

6. 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.

7. (op-)geleverde zaken
Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid
voor
a. Schade aan en waardevermindering van zaken, die

door of onder verantwoordelijkheid van de
verzekeringnemer zijn (op-)geleverd met inbegrip
van de kosten van vervanging, verbetering of herstel
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van die zaken;
b. Kosten in verband met het geheel of gedeeltelijk

opnieuw verrichten van de door of namens
verzekeringnemer uitgevoerde werkzaamheden.

Het hiervoor onder a. en b. bepaalde is van toepassing
ongeacht door wie de schade is geleden en door wie de
kosten zijn gemaakt.
Deze uitsluiting geldt niet indien na (op-)levering van het
werk zaken van derden zijn beschadigd of vernietigd
door onderdelen die door verzekerde in die zaken
werden geplaatst of gemonteerd. Voor het onderdeel
zelf blijft de uitsluiting onverminderd van kracht.

8. Vermogensdelicten
Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid
voor schade als gevolg van verdwijning van zaken door
een vermogensdelict van een verzekerde.

9. Milieuaantasting
Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid
voor schade verband houdende met verontreiniging van
bodem, oppervlaktewater of enig(e) al dan niet
ondergronds(e) water(gang). Deze uitsluiting geldt niet
voor schade aan personen.

10. Asbest
Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid
voor schade verband veroorzaakt door, voortvloeiende
uit of verband houdend met asbest of asbesthoudende
zaken.

Premie

Artikel 7 Premievaststelling
1. De premie bepalen wij onder meer aan de hand van:

a. de verzekerde hoedanigheid;
b. de herbouwwaarde van de panden waarvan

verzekeringnemer eigenaar is;
c. de gekozen dekking;
d. de verzekerde bedragen;
e. de het gekozen eigen risico;
f. de contractstermijn.

2. Wanneer de verzekerde hoedanigheid wijzigt, moet u
ons hiervan binnen 30 dagen na die wijziging op de
hoogte stellen. Als de verzekerde deze verplichting niet
nakomt en daardoor onze belangen schaadt, kan hij
geen rechten aan de polis ontlenen, voor zover het door
ons gelopen risico door de gewijzigde situatie groter is
geworden.

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.


