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Verschillenlijst 
aansprakelijkheidsverzekering particulier 
 

In dit document staan beknopt de belangrijkste verschillen tussen de oude en nieuwe voorwaarden. 

Raadpleeg de voorwaarden voor een exacte beschrijving van de dekkingen en vergoedingen. 

 

Onderwerp Nieuw (VP AS 2022-01) 
Eigen risico kinderen en huisdieren Niet meer mogelijk, alleen een eigen risico voor alle schadeoorzaken 

Eigen risico Keuze Eigen risico: 

- Geen eigen risico 

- € 100 

- € 500 

Let op: het gekozen eigen risico geldt ook voor kinderen en huisdieren. 

Wie zijn verzekerd? Bij een meerpersoonshuishouden hebben wij de omschrijving van uitwonende 

ongehuwde kinderen aangepast en uitwonende kinderen tot 18 jaar 

toegevoegd als zij in een verpleeginrichting verblijven. 

 

Eenpersoons: 

- Verzekeringnemer; 

- Logés; 

- Huispersoneel. 

 

Extra bij Meerpersoons: 

- Echtgenoot/echtgenote, partner; 

- Inwonende (pleeg/stief)kinderen; 

- Uitwonende ongehuwde kinderen tijdens een voltijdstudie of een stage 

gekoppeld aan deze studie in de wereld (exclusief VS/Canada); 

- Uitwonende kinderen tot 18 jaar als zij in een verpleeginrichting 

verblijven; 

- Andere personen met wie verzekerde duurzaam en in gezinsverband 

samenleeft; 

- Inwonende grootouders, ouders, schoonouders, pleegouders en 

ongehuwde kinderen. 

In welke landen bent u verzekerd? Bij de dekking in Nederland is voor Meerpersoons toegevoegd dat uitwonende 

ongehuwde kinderen alleen verzekerd zijn tijdens vakantiewerk of een bijbaan 

als zij een voltijdstudie of een stage gekoppeld aan deze studie volgen. 

Huisdieren We hebben aan de voorwaarden toegevoegd dat schade veroorzaakt door 

huisdieren die hobbymatig worden gehouden, is verzekerd. 

Aansprakelijkheid voor schade door 

betaalde werkzaamheden 

U bent niet verzekerd voor schade die te maken heeft met de uitoefening van 

uw bedrijf, beroep of tijdens andere betaalde werkzaamheden. 

Aansprakelijkheid voor schade aan spullen van 

anderen waarover u de zorg hebt (opzicht) 

- U bent niet verzekerd voor schade aan de spullen van uw werk die u, of 

iemand namens u, onder zich heeft en die u voor uw werk, bedrijf of 

beroep gebruikt; 

- U bent niet verzekerd voor schade aan motorrijtuigen, aanhangwagens, 

(sta) caravan, vouwwagens, vaartuigen en vliegtuigen. Maar u bent wel 

verzekerd voor schade aan een elobike. 

Joyrijden en joyvaren U bent verzekerd voor schade die uw kind jonger dan 18 jaar veroorzaakt 

tijdens joyriding met een motorrijtuig of joyvaren met een ander vaartuig dat 

niet van u of een andere verzekerde is. 

De voorwaarde dat het voertuig met geweld verkregen moet zijn is verwijderd. 

Modelauto of modelboot We hebben aan de voorwaarden toegevoegd dat schade op de openbare weg 

alleen is verzekerd als de modelauto volgens de wet op de openbare weg 

gebruikt mag worden 

Modelvliegtuig of drone - Modelvliegtuig maximaal 25 kg en drone maximaal 3 kg; 

- Niet vliegen in verboden vlieggebieden; 
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- Voldoen aan alle volgende regels: 

- Altijd zicht op drone houden; 

- Niet hoger dan 120 meter; 

- Niet in het donker vliegen; 

- Niet boven mensenmenigte vliegen. 

Vuurwapen U bent niet verzekerd voor schade veroorzaakt door vuurwapens tijdens de 

jacht. Ook niet als u hiervoor een vergunning hebt. 

Sport en spel Uitbreiding van de keuzedekking voor schade aan medesporter en –speler. 

(voorwaardelijk) Opzet De opzetbepaling is aangepast. 

Opzet is verzekerd als schade veroorzaakt door kind jonger dan 14 jaar. Met 

opzet bedoelen wij dat u in strijd met het recht iets doet of niet doet waardoor 

schade ontstaat. De in feite toegebrachte schade is hierbij een te verwachten 

of normaal gevolg van wat u doet of niet doet. Hebt u geen dekking? Dan hebt 

u dat ook niet voor de schade die mogelijk later nog ontstaat. 

 

Niet verzekerd: 

Als u zich crimineel of maatschappelijk ongewenst gedraagt. Dat is in ieder 

geval zo bij gedragingen die en gevaar voor personen of zaken kunnen 

opleveren, zoals: 

- brandstichting, vernieling en beschadiging; 

- afpersing, bedrog, oplichting, bedreiging, beroving, verduistering, diefstal 

en braak. Ook als u dat met behulp van een computer of ander (technisch) 

hulpmiddel doet; 

- geweldpleging, mishandeling, doodslag en moord. 

 

Er is sprake van opzet, als u iets doet of niet doet waarbij u: 

- de bedoeling hebt schade te veroorzaken (dit wordt ook wel opzet als 

oogmerk genoemd); 

- niet de bedoeling hebt schade te veroorzaken, maar u zeker weet dat er 

schade ontstaat (dit wordt ook wel opzet met zekerheidsbewustzijn 

genoemd); 

- niet de bedoeling hebt schade te veroorzaken, maar u de aanmerkelijke 

kans dat er schade ontstaat voor lief neemt. En toch handelt u (niet) zo 

(dit wordt ook wel voorwaardelijk opzet genoemd). 

 

Opzet wordt objectief uit de feiten, omstandigheden en/of uw gedragingen 

afgeleid. 

 

Deze uitsluiting geldt ook: 

- als u niet zelf maar wel iemand in een groep waarvan u deel uitmaakt iets 

doet of niet doet (dit wordt ook wel groepsaansprakelijkheid genoemd); 

- als u zoveel alcohol, drugs of andere (bedwelmende) stoffen hebt gebruikt 

dat u uw eigen wil niet meer kon bepalen. Of als iemand in een groep 

waarvan u deel uitmaakt zoveel alcohol, drugs of andere (bedwelmende) 

stoffen heeft gebruikt dat hij of zij de eigen wil niet meer kon bepalen; 

- voor schade door uw seksuele gedraging of voor het seksuele gedrag van 

één of meer personen uit een groep waar u bij hoort. Ook als u zelf niets 

gedaan hebt. 

Verhaalsbijstand (keuzedekking) De keuzedekking Verhaalsbijstand is toegevoegd aan de voorwaarden. U krijgt 

dan juridische hulp van de deskundigen van DAS Rechtsbijstand bij het verhalen 

van schade. 

 

Let op, deze dekking is geen vervanging voor een volwaardige 

rechtsbijstandverzekering. Wilt u deze dekking toevoegen en heeft u al een 

rechtbijstandverzekering? Vraag uw adviseur dan om hulp om dubbele dekking 

te voorkomen. 

 


