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Deze voorwaarden vormen één geheel met  
de Algemene Voorwaarden Agrarisch  
Ondernemerspakket.

Deze aansprakelijkheidsverzekering is opgebouwd  
uit een of meer dekkingen. op het polisblad staat 
welke dekkingen zijn verzekerd.

wat in de voorwaarden onder Algemeen staat (artikel 
1 tot en met 4) geldt voor alle dekkingen. Daarna 
wordt in de artikelen 5 tot en met 15 per dekking 
beschreven wat specifiek voor die dekking geldt.

ALGEMEEN

ArTikeL 1

BegripsoMschrijvingen

ArTikeL 1.1

geLDigheiDsDUUr

De periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering 
tot de datum van beëindiging van de verzekering.

ArTikeL 1.2

verzekeringsjAAr

De periode van de ingangsdatum van de verzekering 
tot de hoofdpremievervaldatum, en elke aansluitende 
periode van 12 maanden. De periode vanaf de laatste 
hoofdpremievervaldatum tot de beëindigingsdatum 
van de polis geldt als verzekeringsjaar, ook als deze 
korter is dan 12 maanden. Bij een geldigheidsduur 
korter dan 12 maanden is het verzekeringsjaar gelijk 
aan de geldigheidsduur.

ArTikeL 1.3

schADe

onder schade wordt verstaan:
1 schade aan personen
  letsel of aantasting van de gezondheid van 

personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, 
met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade;

2 schade aan zaken
  beschadiging van zaken van anderen dan verze-

keringnemer en de hieruit voortvloeiende schade, 
mits de beschadiging zelf niet van polisdekking 
is uitgesloten. onder beschadiging wordt ook 
verstaan vervuiling, vernietiging of vermissing.

ArTikeL 1.4

DerDe

iedere andere persoon dan de aansprakelijk gestelde 
verzekerde.

ArTikeL 1.5

hAnDeLen oF nALATen

hieronder wordt verstaan een handelen of nalaten 
waaruit een aanspraak voortvloeit. Met een handelen 
of nalaten wordt gelijkgesteld de aansprakelijkheid 
voor schade:
–  die krachtens de wet op grond van een aan 

verzekerde toebehorende hoedanigheid voor zijn 
rekening komt;

–  die op grond van de in het verkeer geldende 
opvattingen voor rekening van verzekerde komt.

ArTikeL 1.6

AAnsprAAk

een door een derde tegen een verzekerde ingestelde 
vordering tot vergoeding van schade, voortvloeiend 
uit een handelen of nalaten van een verzekerde. 
Meerdere aanspraken, al dan niet tegen meer 
verzekerden ingesteld, worden als één aanspraak 
beschouwd als deze:
–  met elkaar verband houden of,
–  uit elkaar voortvloeien of,
–  uit hetzelfde handelen of nalaten voortvloeien of,
–  uit een opeenvolgend handelen of nalaten, met 

dezelfde oorzaak, voortvloeien.
Deze aanspraken worden geacht te zijn aangemeld 
ten tijde dat de eerste aanspraak in de reeks werd 
aangemeld.

ArTikeL 1.7

oMsTAnDigheiD

een of meer feiten, die voortvloeien uit of verband 
houden met een bepaald handelen of nalaten, 
waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat 
deze zullen leiden tot een aanspraak.

ArTikeL 1.8

MiLieUAAnTAsTing

onder milieuaantasting wordt verstaan de uitstoot, 
lozing, doorsijpeling of ontsnapping van enige vloei-
bare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een 
prikkelende, besmetting of bederf veroorzakende 
of een verontreinigende werking heeft in of op de 
bodem, de lucht, het oppervlakte- water of enig(e)  
al dan niet ondergronds(e) water(gang).

ArTikeL 1.9

joYriDing

elk wederrechtelijk gebruik van een motorrijtuig of 
(lucht)vaartuig, zonder de bedoeling te hebben zich 
dit motorrijtuig of (lucht)vaartuig toe te eigenen.

ArTikeL 2

wAT is verzekerD

ArTikeL 2.1

verzekerDe Dekkingen/vereisTen inzAke 
AAnsprAAk

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van 
de verzekerde zoals nader omschreven onder de 
dekkingen die volgens het polisblad van toepassing 
zijn (Bedrijfsaansprakelijkheid, Aansprakelijkheid  
voor particulieren en Aansprakelijkheid voor schade 
door vuurwapens tijdens de jacht).
voor alle dekkingen geldt als voorwaarde voor  
dekking dat:
–  de verzekerde handelt binnen de grenzen van 

de in de polis vermelde hoedanigheid. voor 
Bedrijfsaansprakelijkheid betekent dit dat de 
verzekerde handelt in de uitoefening van een op 
het polisblad vermelde bedrijfsactiviteit. voor de 
dekkingen Aansprakelijkheid voor particulieren en 
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Aansprakelijkheid voor schade door vuurwapens 
tijdens de jacht betekent dit dat de verzekerde 
handelt als particulier respectievelijk als jager; en

–  de aanspraak (zie artikel 1.6) voor de eerste maal 
tegen verzekerde is ingesteld tijdens de geldig-
heidsduur van de verzekering en

–  de aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de 
verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij de 
maatschappij is aangemeld en ontvangen, en

–  de aanspraak, respectievelijk een omstandig-
heid die tot een aanspraak zou kunnen leiden, 
bij de ingangsdatum van de verzekering of bij de 
ingangsdatum van de (risico)uitbreiding van de 
verzekering bij zowel de verzekeringnemer als bij 
de aansprakelijk gestelde verzekerde niet bekend 
was.

ArTikeL 2.2

BeTekenis TijDsTip AAnMeLDing

Als een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van 
de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij 
de maatschappij is aangemeld, zal de aanspraak die 
daaruit voortvloeit - ongeacht op welk tijdstip - geacht 
worden te zijn ingesteld op die meldingsdatum.
Dat betekent dat
–  op de aanspraak de verzekeringsvoorwaarden 

van toepassing zijn die op die meldingsdatum van 
kracht waren en

–  de limiet per verzekeringsjaar die geldt voor het 
jaar van de melding, ook geldt voor de aanspraken 
die uit deze omstandighedenmelding voortvloeien.

ArTikeL 2.3

inLoopDekking

Aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit 
een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden 
vóór de ingangsdatum van de verzekering of de 
dekkingsuitbreiding, zijn verzekerd.

ArTikeL 2.4

MeLDing vAn AAnsprAken Bij Beperking  
Dekking

Als op verzoek van de verzekeringnemer de polis-
dekking wordt beperkt, geldt deze beperking niet 
voor aanspraken die voortvloeien uit een handelen 
of nalaten dat heeft plaatsgevonden tijdens de 
geldigheidsduur van de verzekering, maar voor 
de ingangsdatum van die beperking, tenzij de 
maatschappij met in achtneming van de geldende 
polisvoorwaarden verzekeringnemer schriftelijk meldt 
dat daarover voor de wijzigingsdatum een aanvullende 
overeenkomst dient te worden gesloten.

Als sprake is van een reeks handelingen of nalatig-
heden die met elkaar verband houden of uit elkaar 
voortvloeien, dan is de datum van aanvang van deze 
reeks bepalend voor de vaststelling of de aanspraak 
binnen de dekkingsperiode valt.
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ArTikeL 2.5

MeLDing vAn AAnsprAken nA 
BeËinDigingsDATUM

Uit artikel 2.1 vloeit voort dat aanspraken of omstan-
digheden die aan de maatschappij worden gemeld  
na de beëindiging van de verzekering, niet zijn  
verzekerd. in afwijking hiervan geldt het volgende.
1 Beëindiging door de maatschappij
  Als de maatschappij gebruik maakt van het recht 

om de verzekering te beëindigen, heeft de verze-
keringnemer het recht om tot maximaal één jaar 
na de feitelijke beëindigingsdatum aanspraken 
te melden. De verzekeringnemer heeft dit recht 
niet als de maatschappij de verzekering beëindigt 
wegens het opzettelijk verstrekken van onjuiste 
gegevens door een verzekerde.

2 Beëindiging wegens staking bedrijfsactiviteiten
  Als de verzekering eindigt wegens beëindiging van 

de (verzekerde) beroeps- en bedrijfsactiviteiten 
dan geldt het in artikel 2.5.1 genoemde recht tot 
maximaal drie jaar.

3 Toerekening aan laatste verzekeringsjaar
  voor aanspraken aangemeld binnen de termijn 

van één respectievelijk drie jaar als genoemd in 
dit artikel, geldt dat deze worden toegerekend 
aan het verzekeringsjaar waarin de beëindigings-
datum is gelegen. De voor dit jaar geldende limiet 
per verzekeringsjaar is op deze aanspraken van 
toepassing.

Aanspraken die gemeld worden in de verlengde 
meldingstermijnen als omschreven in dit artikel vallen 
onder de dekking als zij voortvloeien uit handelen of 
nalaten dat heeft plaatsgevonden tijdens de geldig-
heidsduur van de verzekering.
De in de artikelen 2.5.1 en 2.5.2 omschreven dekking 
geldt niet als de maatschappij met in achtneming 
van de geldende polisvoorwaarden schriftelijk aan 
de verzekeringnemer meldt dat daarover voor de 
feitelijke beëindigingsdatum een aanvullende over-
eenkomst dient te worden gesloten.

ArTikeL 2.6

verzekerD BeDrAg

1 verzekerd bedrag per aanspraak
  De maatschappij vergoedt per aanspraak voor alle 

verzekerden tezamen de schade tot ten hoogste 
het in de polis genoemde verzekerde bedrag per 
aanspraak.

2 verzekerd bedrag per verzekeringsjaar
  Terzake van alle in enig verzekeringsjaar  

aangemelde aanspraken en/of omstandigheden 
tezamen kunnen nooit meer rechten aan de polis 
worden ontleend dan tot maximaal het in de polis 
genoemde bedrag per verzekeringsjaar.

  De datum van de eerste schriftelijke melding bij de 
maatschappij van de aanspraak respectievelijk van 
een omstandigheid is bepalend voor het verzeke-
ringsjaar waaraan de desbetreffende aanspraak of 
omstandigheid wordt toegerekend.



3 extra vergoedingen
  De verzekering geeft recht op vergoeding van:
  1  kosten ter voorkoming en vermindering van 

schade
   de kosten ter voorkoming en vermindering 

van schade zoals omschreven in de Algemene 
voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket.

  2 kosten van verweer
   de kosten van met goedvinden of op verlangen 

van de maatschappij verleende rechtsbijstand 
en/of gevoerde procedures tegen ingestelde 
aanspraken, ook al blijken deze ongegrond, 
met inbegrip van de proceskosten tot beta-
ling waarvan verzekerde mocht worden 
veroordeeld. Als de schadevergoedingsplicht 
van verzekerde het verzekerde bedrag per 
aanspraak overschrijdt, zullen de hier bedoelde 
kosten worden vergoed naar de verhouding 
tussen het verzekerde bedrag en de schade-
vergoedingsplicht van verzekerde.

  3 wettelijke rente
   de wettelijke rente over dat deel van de 

hoofdsom dat onder de dekking van deze 
verzekering valt.

  4 zekerheidstelling
   De maatschappij schiet de kosten voor van de 

door een overheid verlangde financiële zeker-
heid om de rechten van de benadeelde(n) 
bij een gedekte schade te waarborgen. Deze 
zekerheidstelling zal maximaal 100.000 euro 
per aanspraak bedragen. De verzekerde is 
verplicht de maatschappij te machtigen om 
over de verstrekte zekerheid te beschikken 
zodra deze wordt vrijgegeven en alle mede-
werking te verlenen om terugbetaling te 
verkrijgen.

  voor de kosten ter voorkoming en vermindering 
van schade en de kosten van verweer geldt geen 
eigen risico.

  De kosten ter voorkoming en vermindering van 
schade, de kosten van verweer en de wettelijke 
rente worden tezamen vergoed zo nodig boven het 
verzekerde bedrag tot maximaal eenmaal het in de 
polis vermelde verzekerde bedrag per aanspraak, 
respectievelijk per verzekeringsjaar.

ArTikeL 3

wAT is nieT verzekerD

ArTikeL 3.1

opzeT

niet verzekerd is de aansprakelijkheid van een 
verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voort-
vloeiende uit:
1  opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht 

wederrechtelijk handelen of nalaten;
2  gedragingen die onder artikel 3.1.1 vallen, 

gepleegd in groepsverband, ook ingeval niet 
de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of 
nagelaten.

Aan het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk 
handelen of nalaten doet niet af dat de verzekerde 
zodanig onder invloed van alcohol of andere stoffen 
verkeert, dat deze niet in staat is zijn/haar wil te 
bepalen.

De uitsluitingen onder artikel 3.1.1 en 3.1.2 gelden 
niet voor de aansprakelijkheid van een verzekerde als 
werkgever voor schade
–  die is veroorzaakt door een opzettelijk handelen of 

nalaten van een of meer ondergeschikten, en
–  waarvoor de verzekerde als werkgever geen 

verwijt te maken valt.
Als de verzekerde een rechtspersoon, een 
vennootschap onder firma of een commanditaire 
vennootschap is, wordt onder een verzekerde 
verstaan een bestuurder (in de zin van Boek 2 van  
het Burgerlijk wetboek) of een beherend vennoot.

ArTikeL 3.2

seksUeLe geDrAgingen

niet verzekerd is de aansprakelijkheid van een  
verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of  
voortvloeiende uit:
1  seksuele of seksueel getinte gedragingen van 

welke aard dan ook;
2  gedragingen die onder artikel 3.2.1 vallen, 

gepleegd in groepsverband, ook ingeval niet 
de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of 
nagelaten.

ArTikeL 3.3

geBrUik vAn MoTorrijTUigen

niet verzekerd zijn aanspraken die verband houden 
met het houden, gebruiken of besturen van motor-
rijtuigen. onder motorrijtuigen worden verstaan alle 
voertuigen, bestemd om anders dan langs spoor-
staven te worden voortbewogen uitsluitend of mede 
door een mechanische kracht, op of aan het voertuig 
zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met 
stroomtoevoer van elders, met uitzondering van 
fietsen met trapondersteuning.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
1 ontkoppelde aanhanger
  schade veroorzaakt met of door een ontkoppelde 

aanhanger, tenzij deze, na van een motorrijtuig 
te zijn losgemaakt of losgeraakt, nog niet veilig 
buiten het verkeer tot stilstand is gekomen;

2 laden/lossen
  schade veroorzaakt met of door zaken die worden 

geladen op of gelost van een motorrijtuig;
3 afgevallen/afvallende lading
  schade veroorzaakt met of door zaken die zich 

bevinden op, vallen van of gevallen zijn van 
het motorrijtuig, anders dan tijdens laad- en 
loswerkzaamheden;

4 passagiersrisico
  schade die door een verzekerde als passagier van 

een motorrijtuig is veroorzaakt; bij schade aan 
het motorrijtuig zelf zal in dat geval geen beroep 
worden gedaan op de opzichtuitsluiting;

5  gebruik door ondergeschikten van motorrijtuigen 
waarvan de verzekerde (rechts)personen geen 
houder of bezitter zijn

  schade met of door een motorrijtuig veroorzaakt 
door ondergeschikten tijdens het verrichten van 
activiteiten voor de verzekerde (rechts)personen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een motorrij-
tuig waarvan de verzekerde (rechts)personen geen 
houder of bezitter zijn. De dekking voor derge-
lijke aanspraken geldt op voorwaarde dat naast 
de ondergeschikte ook de verzekerde (rechts)
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personen als werkgever voor de schade aanspra-
kelijk zijn.

  ingesloten is de personen- en zaakschade van de 
ondergeschikte die het motorrijtuig bestuurde;

6  gebruik door ondergeschikten van motorrijtuigen 
waarvan de verzekerde (rechts)personen houder 
of bezitter zijn

  schade met of door een motorrijtuig veroorzaakt 
door ondergeschikten tijdens het verrichten van 
activiteiten voor de verzekerde (rechts)personen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een motor-
rijtuig waarvan de verzekerde (rechts)personen 
houder of bezitter zijn. De dekking voor derge-
lijke aanspraken geldt op voorwaarde dat naast 
de ondergeschikte ook de verzekerde (rechts)
personen als werkgever voor de schade aanspra-
kelijk zijn. Uitsluitend de personen- en zaakschade 
van de ondergeschikte die het motorrijtuig 
bestuurde, is verzekerd.

De in artikel 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 en 3.3.6 omschreven 
dekking geldt niet indien en voor zover de schade 
is gedekt onder een verzekering in de zin van de 
wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. 
evenmin kan op de dekking een beroep worden 
gedaan voor het vergoeden van een onder die  
verzekering geldend eigen risico.

ArTikeL 3.4

geBrUik vAn (LUchT-)vAArTUigen

niet verzekerd zijn aanspraken die verband houden 
met het houden, gebruiken of besturen van (lucht-) 
vaartuigen, tenzij sprake is van:
1 schade aan personen
  schade toegebracht aan personen met of door 

vaartuigen;
2  ongemotoriseerd vaartuig of vaartuig met 

maximum motorvermogen van 3 kw
  schade toegebracht door een ongemotoriseerd 

vaartuig, waaronder begrepen punters, pramen 
en veilingschepen, of door een vaartuig met een 
maximum motorvermogen van 3 kw;

3 passagiersrisico
  schade die door een verzekerde als passagier van 

een (lucht)vaartuig is veroorzaakt; bij schade 
aan het (lucht-)vaartuig zelf zal in dat geval geen 
beroep worden gedaan op de opzichtuitsluiting.

ArTikeL 3.5

onDerLinge AAnsprAkeLijkheiD

niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade 
aan (zaken van) bedrijven, al dan niet in de polis 
genoemd, al dan niet in nederland gevestigd, waarvan
–  één of meer verzekerden en/of echtgeno(o)te(n) 

en/of
–  degene met wie in maatschapsverband wordt 

samengewerkt en/of diens echtgeno(o)te, eigenaar 
of medeeigenaar is.

ArTikeL 3.6

AsBesT

niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor 
–  asbestziekten veroorzaakt door, voortvloeiend 

uit of verband houdend met asbest en/of asbest-
houdende zaken. onder asbestziekten worden in 
ieder geval verstaan asbestose, mesothelioom en 
longkanker;

–  de kosten van het opruimen, afvoeren en  
vernietigen van asbest en/of asbesthoudende 
zaken.

wel verzekerd is aansprakelijkheid voor schade 
veroorzaakt door, voortvloeiende uit of verband 
houdend met asbest en/of asbesthoudende zaken 
die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een 
onverwachts van buiten inwerkend uitwendig geweld 
op personen en/of zaken.

ArTikeL 3.7

hUisvesTing onDergeschikTen

niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade 
veroorzaakt door, voortvloeiende uit of verband 
houdend met het verschaffen van onderdak aan 
ondergeschikte(n), tenzij anders op het polisblad 
vermeld staat.

ArTikeL 3.8

wApens

niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade in 
verband met het bezit en/of het gebruik van wapens 
als genoemd in de wet wapens en Munitie, waarvoor 
de verzekerde niet de wettelijk vereiste vergunning 
heeft. De aansprakelijkheid van een verzekerde voor 
schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of 
gebruik van vuurwapens tijdens de jacht is uitslui-
tend gedekt als op het polisblad vermeld staat dat de 
dekking Aansprakelijkheid voor schade door vuur-
wapens tijdens de jacht is meeverzekerd.

ArTikeL 3.9

iLLegALe AcTiviTeiTen

niet verzekerd is de aansprakelijk voor schade veroor-
zaakt door, voortvloeiend uit of verband houdend met 
illegale activiteiten.
onder illegale activiteiten worden verstaan:
1  onwettige teelt/productie
  onwettige teelt, fabricage of handel in hennep-

producten, XTc-pillen, heroïne, cocaïne en 
soortgelijke onder de opiumwet verboden 
activiteiten;

2  gestolen zaken
  het opslaan, verhandelen of bewerken van 

gestolen zaken.

ArTikeL 4

schADeregeLing

De maatschappij heeft het recht een schadevergoe-
ding rechtstreeks aan de benadeelde of anderszins 
rechthebbende persoon/instantie te betalen en met 
deze een schikking te treffen. Bestaat de vergoe-
ding van schade uit periodieke uitkeringen en is de 
contante waarde daarvan met inachtneming van 
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andere uitkeringen hoger dan het verzekerd bedrag, 
dan wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen 
naar evenredigheid verminderd.

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID

ArTikeL 5

verzekerDe

De verzekerden zijn:
–  de verzekeringnemer in de uitoefening van de 

verzekerde activiteiten zoals omschreven op het 
polisblad;

–  de ondergeschikten (waaronder mede begrepen 
vrijwilligers en stagiaires), familieleden en huis-
genoten van verzekeringnemer, voor zover zij 
werkzaamheden verrichten voor verzekeringnemer 
binnen het raam van de verzekerde activiteiten;

–  andere op het polisblad omschreven natuurlijke 
personen of rechtspersonen.

ArTikeL 6

wAT is verzekerD

ArTikeL 6.1

oMvAng vAn De Dekking

De verzekering dekt:

Bedrijfsaansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade 
van derden.

productaansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade 
van derden door zaken die door of onder verantwoor-
delijkheid van een verzekerde
–  in het verkeer zijn gebracht, of
–  zijn geleverd, of
–  zijn opgeleverd na constructie, bewerking of 

behandeling.

werkgeversaansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verzekerde tegenover 
ondergeschikten voor schade die verband houdt met 
het verrichten van werkzaamheden voor verzekerde.

Milieuaansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van verzekerde voor schade die 
verband houdt met een milieuaantasting.

ArTikeL 6.2

DekkingsgeBieD

1  Algemeen
  De dekking geldt voor aanspraken die voortvloeien 

uit een handelen of nalaten dat in (geografisch) 
europa heeft plaatsgevonden. niet verzekerd zijn 
aanspraken die

 –  in de verenigde staten van Amerika en/of in 
canada worden ingesteld of

 –  op het recht van de verenigde staten van 
Amerika en/of canada zijn gebaseerd.

2 zakenreizen
  voor zakenreizen die de verzekerde maakt in de 

uitoefening van zijn bedrijf, geldt de gehele wereld 
als dekkingsgebied. echter voor aanspraken die 
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voortvloeien uit het tijdens deze reizen daadwer-
kelijk verrichten van activiteiten in het kader van 
de op het polisblad vermelde verzekerde activi-
teiten, blijft het dekkingsgebied als omschreven in 
artikel 6.2.1 onverkort van kracht.

ArTikeL 6.3

AAnvULLenDe Dekkingen

onder Bedrijfsaansprakelijkheid is ook verzekerd:
1 burenhulp
  verzekerd is de aansprakelijkheid van personen 

die zonder tegenprestatie hulp verlenen in het 
bedrijf van verzekeringnemer voor schade anders 
dan aan de belangen van de verzekeringnemer. 
Tevens is verzekerd de aansprakelijkheid van 
verzekerden die zonder tegenprestatie hulp 
verlenen in een bedrijf van dezelfde soort als dat 
van verzekeringnemer, voor zover deze aanspra-
kelijkheid niet wordt gedekt door een andere 
verzekering.

2  verspreiding chemische en biologische middelen 
met een motorrijtuig op de eigen locatie

  verzekerd is de aansprakelijkheid van een 
verzekerde voor schade verband houdend met 
chemische en/of biologische middelen, ook als 
deze middelen worden verspreid met behulp 
van een motorrijtuig. De uitsluiting gebruik van 
motorrijtuigen als omschreven in de algemene 
voorwaarden van deze verzekering is in dat geval 
niet van toepassing.

  Deze dekking geldt uitsluitend als voldaan is aan 
de overheidsvoorschriften die voor genoemde 
middelen gelden en als de middelen worden aange-
wend voor de eigen bedrijfslocatie van verzekerde. 
onder eigen locatie wordt mede verstaan de door 
verzekerde gehuurde of gepachte landerijen.

3 agrarische excursies
  Tot maximaal € 5.000,00 per aanspraak bestaat 

recht op schadevergoeding voor personenschade 
opgelopen door bezoekers van het bedrijf van 
verzekerde zonder dat een verzekerde aanspra-
kelijk is. De vaststelling van de hoogte van de 
schade vindt plaats als ware verzekerde aanspra-
kelijk volgens nederlands recht.

  onder ‘bezoekers’ worden verstaan deelnemers 
aan door verzekerde georganiseerde ontvangsten 
zoals excursies, open dagen, bezichtigingen en 
bedrijfsbezoeken.

  Aan deze dekking kunnen geen rechten worden 
ontleend als verzekerde, de getroffen bezoeker(s) 
en/of de rechtverkrijgenden en/of rechtsopvolgers 
van de getroffen bezoeker(s) nalaten of weigeren 
om op verzoek van de maatschappij hun rechten 
tegen mogelijke aansprakelijke derden aan de 
maatschappij over te dragen.

4 motorisch voortbewogen machines
  verzekerd is de aansprakelijkheid voor motorisch 

voortbewogen agrarische machines/werktuigen, 
mits zij een snelheid van 10 km per uur niet 
kunnen overschrijden en de schade is ontstaan op 
het eigen erf of agrarisch terrein, of in een eigen 
agrarisch gebouw. Deze insluiting geldt uitdruk-
kelijk niet voor schade veroorzaakt met of door 
tractoren, minitractoren, tweewielige tractoren 
(ook als gebruikt als agrarisch werktuig), (vork)
heftrucks, verreikers en zelfrijdende combines, 
hakselaars, rooimachines en dergelijke objecten;



5  verkoop aan huis
  verzekerd is de aansprakelijkheid van een verze-

kerde die verband houdt met en/of voortvloeit 
uit de verkoop van onbewerkte en bewerkte 
producten van het eigen agrarische bedrijf, mits de 
omzet van deze verkoop beneden de € 25.000,00 
per kalenderjaar blijft en de verkoop plaatsvindt 
vanaf de huis- en/of bedrijfslocatie van verzekerde 
en/of op jaarmarkten.

ArTikeL 7

wAT is nieT verzekerD

op de dekking zoals omschreven in artikel 6 zijn de 
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
–  de uitsluitingen en beperkingen als vermeld 

in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket (molest, atoomkernreacties, 
andere verzekeringen en bijzondere regeling bij 
terrorismeschaden) en

–  de uitsluitingen als vermeld in artikel 3 van deze 
voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor 
agrarische bedrijven en

–  de volgende uitsluitingen en beperkingen:

ArTikeL 7.1

opzichT

niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van 
schade veroorzaakt aan zaken die een verzekerde 
of iemand namens hem onder opzicht heeft. onder 
opzicht betekent dat iemand zaken van een ander 
vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, (erf-)
pacht, leent, gebruikt, bewaart of uit hoofde van 
huurkoop-, lease-, pandovereenkomst, recht van 
vruchtgebruik of om welke reden dan ook onder zich 
heeft of heeft gehad.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
1 schade bij cliënten
  schade aan zaken van cliënten of derden ontstaan 

tijdens de uitvoering van werkzaamheden bij die 
cliënten of, in hun opdracht, bij die derden. De 
aanspraak tot vergoeding van schade aan zaken 
die worden dan wel werden gebruikt of specifiek in 
bewerking of behandeling zijn of zijn geweest, is 
echter niet verzekerd;

2  gehuurde/ter beschikking gestelde ruimten bij 
beurzen en tentoonstellingen

  schade die voortvloeit uit voorwaarden waarop 
door verzekerde wordt deelgenomen aan tentoon-
stellingen, beurzen en dergelijke voor schade aan 
gehuurde, ter beschikking gestelde ruimten;

3 zaken van ondergeschikten
  schade aan zaken van ondergeschikten waarvoor 

de verzekeringnemer als werkgever aansprakelijk 
is;

4 schade die door een brandverzekeraar is vergoed
  schade aan zaken die een verzekerde, of iemand 

namens hem, anders dan krachtens huur, lease, 
(erf-) pacht, bruikleen of bewaarneming onder 
zich heeft, indien en voor zover die schade reeds 
is vergoed door een brandverzekeraar, die zich 
verbonden heeft te handelen overeenkomstig 
de regels van de Bedrijfsregeling Brandregres 
(2000), met een maximum van 500.000 euro per 
aanspraak, als onderdeel van het op het polisblad 
vermelde verzekerd bedrag per aanspraak.

ArTikeL 7.2

verrichTe werkzAAMheDen/geLeverDe zAken

verrichte werkzaamheden
niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van 
schade en kosten, ongeacht door wie de kosten zijn 
gemaakt of de schade is geleden, die verband houden 
met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van 
- door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde - 
uitgevoerde werkzaamheden.

geleverde zaken
niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van:
–  schade aan en waardevermindering van de door of 

onder verantwoordelijkheid van verzekerde (op)
geleverde zaken;

–  schade en kosten die verband houden met het 
terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen 
van de door of onder verantwoordelijkheid van 
verzekerde (op)geleverde zaken.

Deze uitsluitingen gelden niet voor kosten die 
tevens zijn te beschouwen als kosten ter voor-
koming en vermindering van schade zoals 
omschreven in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket.
Bij schade aan reeds door verzekerde (op)geleverde 
zaken die is veroorzaakt door een na (op)levering 
daarin - door of onder verantwoordelijkheid van 
verzekerde – gemonteerd of geplaatst onderdeel, 
geldt deze uitsluiting alleen voor het desbetreffende 
onderdeel, mits de schade niet het gevolg is van een 
montage- of plaatsingsfout.

ArTikeL 7.3

ArBeiDsoMsTAnDigheDen

niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade 
tengevolge van of mogelijk geworden door een 
handelen of nalaten dat bewust in strijd is met enig 
van overheidswege gegeven voorschrift betreffende 
arbeidsomstandigheden.
Deze uitsluiting geldt slechts als het handelen of 
nalaten in strijd met bovengenoemde voorschriften 
en/of convenant is geschied met goedvinden en/of 
medeweten van de verzekeringnemer en/of degene 
die in het bedrijf feitelijk is belast met het toezicht  
op de naleving daarvan. Als de verzekeringnemer een 
rechtspersoon is, wordt voor de toepassing van deze 
bepaling onder verzekeringnemer verstaan een lid van 
de directie of bedrijfsleiding.

ArTikeL 7.4

BUiTenLAnDse vesTigingen

niet verzekerd is de aansprakelijkheid die verband 
houdt met de bedrijfsactiviteiten van een vestiging 
buiten nederland.

ArTikeL 7.5

AAnsprAkeLijkheiDverhogenDe BeDingen

niet verzekerd zijn aanspraken die verband houden 
met een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrij-
warings- of ander beding van soortgelijke strekking, 
behalve indien en voor zover verzekerde ook zonder 
een dergelijk beding aansprakelijk zou zijn geweest.
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ArTikeL 7.6

MiLieUAAnTAsTing BoDeM oF wATer

niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade 
verband houdende met verontreiniging van de bodem, 
het oppervlaktewater of (een) al dan niet onder-
grondse watergang(en).
Deze uitsluiting geldt niet voor:
– schade aan personen;
–  schade aan zaken veroorzaakt op en vanaf locaties 

van derden, behoudens in geval van aanne-
ming van werk en verhuur van mankracht en/of 
machines.

ArTikeL 7.7

AssiMiLATieBeLichTing

niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade 
veroorzaakt aan buurgewassen met of door assimi-
latiebelichting. Deze uitsluiting is niet van toepassing 
als de verzekeringnemer aantoont dat de van over-
heidswege gegeven voorschriften strikt zijn nageleefd 
en de schade niet is te wijten aan het niet nakomen 
daarvan.

ArTikeL 7.8

geneTisch geMoDiFiceerD orgAnisMe

niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade 
veroorzaakt door, voortvloeiende uit of verband 
houdend met genetisch gemodificeerd organisme. 
onder organisme en genetisch gemodificeerd orga-
nisme wordt verstaan:

organisme
elke biologische entiteit en elk moleculair materiaal 
dat leeft of in staat is zichzelf te reproduceren of een 
kopie van zichzelf te maken. hier onder worden in 
ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen dieren, 
planten en hun zaden.

genetisch gemodificeerd organisme
een organisme waarvan het genetisch materiaal 
is veranderd op andere wijze dan door natuurlijke 
voortplanting en/of het opnieuw samenstellen van 
natuurlijke eigenschappen.

ArTikeL 8

verpLichTing MeLDen risicowijziging

in aanvulling op de verplichtingen als vermeld in de 
Algemene voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket 
geldt het volgende

De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij 
vooraf schriftelijk in kennis te stellen van:
–  wijziging van de verzekerde activiteiten en/of
–  wijziging van de rechtsvorm waarbinnen het  

verzekerde beroep of bedrijf wordt uitgeoefend  
en/of

–  levering en/of behandeling van andere zaken dan 
in de polis is vermeld en/of

–  het oprichten van vestigingen buiten nederland.
voor aanspraken of omstandigheden die verband 
houden met de genoemde risicowijzigingen is de 
verzekering pas van kracht nadat daarover een 
aanvullende overeenkomst is gesloten.

BLAD

9/12 MoDeL L 03.2.06 F  voorwAArDen AAnsprAkeLijkheiDsverzekering voor AgrArische BeDrijven

Als het risico verbonden aan de verzekerde activiteiten 
zich in de loop van een verzekeringsjaar uitbreidt, 
blijft er dekking bestaan voor daaruit voortvloeiende 
aanspraken en omstandigheden, mits hiervan melding 
wordt gedaan in het in artikel 9 bedoelde vragenfor-
mulier. Deze dekking vervalt als de melding van die 
uitbreiding niet in het vragenformulier wordt gedaan.

ArTikeL 9

perioDieke opvrAAg gegevens

in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket is bepaald dat de maatschappij 
bij de verzekeringnemer periodiek gegevens kan 
opvragen die nodig zijn om de juiste premie te kunnen 
berekenen. Als de verzekeringnemer niet binnen de 
gestelde termijn voldoet aan een dergelijk verzoek, 
heeft de verzekeraar het recht om de geldende premie 
voor de aansprakelijkheidsverzekering te verhogen 
met 50 procent of zoveel meer als de verzekeraar 
toekomt op grond van de haar bekende gegevens.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR PARTICULIEREN

ArTikeL 10

verzekerDe

De verzekerden zijn:
–  de op het polisblad vermelde particuliere 

verzekerde(n);
–  logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt 

gedekt door een andere verzekering;
–  huispersoneel, voor zover hun aansprakelijk-

heid verband houdt met voor de op het polisblad 
vermelde verzekerde uitgevoerde werkzaamheden.

Als op het polisblad vermeld staat dat de dekking 
geldt voor het gezin, worden daarnaast ook als verze-
kerden beschouwd:
–  de echtgenoot/echtgenote of geregistreerde 

partner;
–  de met de op het polisblad vermelde verzekerde in 

gezinsverband samenwonende personen;
–  de minderjarige kinderen;
–  de meerderjarige ongehuwde kinderen, die bij de 

op het polisblad vermelde verzekerde inwonen of 
voor studie uitwonend zijn;

–  (groot-, schoon-)ouders, ongehuwde bloed- en 
aanverwanten, die bij de op het polisblad vermelde 
verzekerde inwonen.

ArTikeL 11

wAT is verzekerD

ArTikeL 11.1

oMvAng vAn De Dekking

Deze verzekering dekt - met inachtneming van 
hetgeen vermeld is in de artikelen 1 tot en met 4 - de 
particuliere aansprakelijkheid van de verzekerden 
voor schade van derden.

ArTikeL 11.2

DekkingsgeBieD

het dekkingsgebied is de gehele wereld.
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 –  schade tijdens vriendendienst
   het belangeloos verrichten van werkzaam-

heden bij wijze van ‘vriendendienst’, waarbij 
een direct verband bestaat tussen die werk-
zaamheden en het toebrengen van de schade 
zoals geleden door degene ten behoeve van 
wie de werkzaamheden werden verricht.

  Als de verzekerde schade toebrengt aan derden in 
het kader van vriendendienst, sport- en spel- of 
logeer- en oppassituatie zonder dat die verze-
kerde daarvoor aansprakelijk is, kan eveneens een 
beroep op deze verzekering worden gedaan voor 
vergoeding van de door die derde geleden schade.

  het recht op vergoeding van onder dergelijke 
omstandigheden toegebrachte schade is beperkt 
tot maximaal 12.500 euro per aanspraak en geldt 
alleen indien en voor zover:
–  de vordering die bij de verzekerde is ingediend 

betrekking heeft op de door de benadeelde 
zelf als rechtstreeks bij de schadegebeurtenis 
betrokken, natuurlijke persoon geleden schade, 
en

–  de benadeelde een ander is dan een (mede)
verzekerde, en

–  voor vergoeding van de schade geen beroep 
kan worden gedaan op een andere verzekering, 
al dan niet van oudere datum, en

–  het ontstaan van de schade niet te wijten is 
aan eigen schuld van de benadeelde.

4  gebruik van motorrijtuigen
  in afwijking van de uitsluiting gebruik van motor-

rijtuigen in artikel 3.3 is wel verzekerd:
–  de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 

door huispersoneel met of door een motorrij-
tuig, waarvan geen van de andere verzekerden 
dan het huispersoneel houder of bezitter is;

–  de aansprakelijkheid voor schade met of 
door motorisch voortbewogen maaimachines, 
caravanmovers, kinderspeelgoed en dergelijke 
gebruiksvoorwerpen, mits zij een snelheid van 
10 km per uur niet kunnen overschrijden en 
van op afstand bediende modelauto’s;

–  de aansprakelijkheid voor schade veroor-
zaakt met een rijwiel met elektrische 
trapondersteuning;

–  de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 
tijdens joyriding met een motorrijtuig, mits de 
veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Uitgesloten 
blijft de schade aan het motorrijtuig zelf, 
alsmede de aansprakelijkheid:

  -  bij diefstal of verduistering van het 
motorrijtuig;

  -  bij joyriding zonder geweldpleging, wanneer 
voor het motorrijtuig een aansprakelijk-
heidsverzekering is afgesloten;

  –  de aansprakelijkheid voor schade aan het 
motorrijtuig waarmee joyriding is gepleegd, 
mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar. 
Deze dekking geldt niet als een verzekerde 
eigenaar of houder van dit motorrijtuig is en/
of voor zover de schade wordt gedekt door 
een andere verzekering. Deze dekking gemaxi-
meerd tot een bedrag van 10.000 euro per 
aanspraak.

ArTikeL 11.3

AAnvULLenDe Dekkingen

1  verzekerden ten opzichte van elkaar
  De aansprakelijkheid van de verzekerden ten 

opzichte van elkaar is uitsluitend verzekerd:
 –  voor de door de betrokken verzekerden 

geleden schade aan personen en
 –  voor zover deze verzekerden ter zake van het 

gebeurde geen aanspraken uit anderen hoofde 
hebben.

  De maatschappij verleent geen schadever-
goeding als de vorderende partij een ander is 
dan een rechtstreeks bij de schadegebeurtenis 
betrokken natuurlijke persoon of diens nagelaten 
betrekkingen.

  De aansprakelijkheid van een verzekerde ten 
opzichte van het huispersoneel dat een bedrijfson-
geval is overkomen, is ook voor wat betreft schade 
aan zaken verzekerd.

  op het polisblad kan vermeld staan dat de 
particuliere aansprakelijkheid van meerdere 
alleenstaanden en/of gezinnen (huishoudens) 
verzekerd is. in dat geval geldt de in dit artikel 
omschreven beperking van de dekking voor 
onderlinge aansprakelijkheid niet voor schade 
toegebracht aan (zaken van) een verzekerde 
die deel uitmaakt van een ander verzekerd 
huishouden.

2  onroerende zaken
De aansprakelijkheid van verzekerde als bezitter 
van onroerende zaken geldt uitsluitend voor:
–  de door hem/haar bewoonde woning met de 

daarbij behorende bebouwingen, ook als een 
deel daarvan voor particuliere bewoning wordt 
verhuurd;

–  een woning met de daarbij behorende bebou-
wingen, die niet meer of nog niet door hem/
haar wordt bewoond, dit voor een periode 
van ten hoogste 12 maanden na het verlaten 
respectievelijk verkrijgen van de woning;

–  een in europa gelegen tweede woning, recre-
atiewoning, stacaravan of huisje op een 
volkstuincomplex, mits deze niet uitsluitend 
dient tot verhuur aan derden;

–  maximaal 1 andere in nederland gelegen 
woning dan de door verzekerde bewoonde 
woning, mits permanent bewoond en aan niet 
meer dan 2 particuliere huurders verhuurd;

 –  een in nederland gelegen in aanbouw zijnde 
woning, die voor eigen bewoning bestemd is.

3  vriendendienst, sport en spel of logeer- en 
oppassituaties

  onder vriendendienst, sport- en spel- of logeer-  
en oppassituaties worden verstaan:

 –  schade tijdens logeer- en oppassituaties
   schade in het kader van logeren/oppassen 

bij vrienden, familie of kennissen, met dien 
verstande dat de schade is geleden door 
derden bij wie wordt gelogeerd en/of opgepast;

 –  schade tijdens sport- en spelsituaties
   het beoefenen van sport en spel, waarbij 

tijdens en direct in verband met de sport-/
spelbeoefening schade wordt toegebracht aan 
iemand anders dan een (mede)speler/sporter.
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ArTikeL 12.2

UiToeFenen (neven) Beroep/BeDrijF oF BeTAALDe 
hAnDArBeiD

niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verze-
kerde veroorzaakt door, voortvloeiende uit of verband 
houdend met het uitoefenen van een (neven)beroep 
of (neven)bedrijf en het verrichten van betaalde 
handenarbeid.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
1  huispersoneel , voor zover hun aansprakelijkheid 

verband houdt met werkzaamheden ten behoeve 
van een verzekerde;

2  de in artikel 10 omschreven kinderen als zij tijdens 
vakantie, vrije tijd of een bij een voltijdse oplei-
ding behorende stageperiode werkzaamheden voor 
anderen dan de verzekerden verrichten al dan niet 
tegen betaling;

3  verzekerden, die niet tegen loon vrijwilligerswerk 
verrichten.

De in de artikelen 12.2.2 en 12.2.3 omschreven 
dekkingen zijn uitsluitend verzekerd voor zover de 
aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere 
verzekering. Aanspraken van de werkgever of diens 
rechtverkrijgenden of nagelaten betrekkingen zijn niet 
gedekt.

ArTikeL 12.3

opzichT

niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van 
schade veroorzaakt aan zaken die een verzekerde 
of iemand namens hem onder opzicht heeft. onder 
opzicht betekent dat iemand zaken van een ander 
vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, (erf-)
pacht, leent, gebruikt, bewaart of uit hoofde van 
huurkoop-, lease-, pandovereenkomst, recht van 
vruchtgebruik of om welke reden dan ook onder zich 
heeft of heeft gehad.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
1  schade aan zaken die kinderen tot en met 13 jaar 

onder zich hebben, tenzij het schade betreft aan 
zaken die een andere verzekerde mede onder zich 
heeft;

2  aan het door verzekerde voor vakantiedoeleinden, 
gehuurde logiesverblijf en de daarbij behorende 
inboedel, veroorzaakt door brand of water dat als 
gevolg van een plotselinge onzekere gebeurtenis is 
gestroomd uit in de woning aanwezige leidingen, 
installaties en/of toestellen. een logiesverblijf is 
een hotelkamer, appartement, (sta)caravan, tent 
en/of (recreatie) woning te gebruiken voor vakan-
tiedoeleinden. een mobiel verblijf als kampeerauto 
of pleziervaartuig is hier niet onder begrepen;

3  aan de voor eigen bewoning gehuurde woning en 
de daarbij behorende bebouwingen voor zover 
deze schade is veroorzaakt door een door hem/
haar aan de buitenzijde van dit pand gemonteerde 
zaak, zoals een (schotel)antenne, zonwering,  
voorzetraam of vlaggenstok;

4.  overige gevallen van aansprakelijkheid van 
verzekerde als particulier voor schade aan zaken, 
anders dan motorrijtuigen, (sta)caravans, vouw-
wagens, motor of zeilvaartuigen (waaronder 
zeilplanken) en luchtvaartuigen, die een verze-
kerde of iemand namens hem/haar onder zich 
heeft, zijn verzekerd tot een bedrag van  
25.000 euro per aanspraak.

5  gebruik van (lucht)vaartuigen
  in afwijking van de uitsluiting gebruik van (lucht)

vaartuigen in artikel 3.4 is wel verzekerd:
–  de aansprakelijkheid voor schade veroor-

zaakt met of door roeiboten, kano’s, punters, 
pramen, zeilplanken, zeilboten met een zeilop-
pervlakte van ten hoogste 16 m2, tenzij deze 
vaartuigen zijn uitgerust met een (buiten-
boord)motor met een vermogen van meer dan 
3 kw (ongeveer 4 pk);

–  de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 
met of door op afstand bediende modelboten, 
tenzij deze zijn uitgerust met een (buiten-
boord)motor met een vermogen van meer dan 
3 kw (ongeveer 4 pk);

–  de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 
met of door een door de verzekerde bewoonde 
woonboot, afgemeerd op de vaste ligplaats, 
met de daarbij behorende bebouwingen;

–  de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 
tijdens joyriding met een vaartuig, mits de 
veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Uitgesloten 
blijft de schade aan het vaartuig zelf, alsmede 
de aansprakelijkheid:

 -  bij diefstal of verduistering van het 
vaartuig;

 -  bij joyriding zonder geweldpleging, wanneer 
voor het vaartuig een aansprakelijkheids-
verzekering is afgesloten;

–  de aansprakelijkheid voor schade aan het 
vaartuig waarmee joyriding is gepleegd, mits 
de veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Deze 
dekking geldt niet als een verzekerde eige-
naar of houder van dit vaartuig is en/of voor 
zover de schade wordt gedekt door een andere 
verzekering. Bovendien is de dekking gemaxi-
meerd tot een bedrag van 10.000 euro per 
aanspraak;

–  de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 
met of door modelvliegtuigen, waarvan het 
gewicht ten hoogste 20 kg bedraagt;

–  de aansprakelijkheid voor schade veroor-
zaakt met of door deltavliegen, parasailing en 
parachutespringen.

ArTikeL 12

wAT is nieT verzekerD

op de dekking zoals omschreven in artikel 11 zijn de 
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
–  de uitsluitingen en beperkingen als vermeld 

in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket (molest, atoomkernreacties, 
andere verzekeringen en bijzondere regeling bij 
terrorismeschaden) en

–  de uitsluitingen als vermeld in artikel 3 van deze 
voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor 
agrarische bedrijven en

–  de volgende uitsluitingen en beperkingen:

ArTikeL 12.1

woonpLAATs nieT LAnger in neDerLAnD

niet verzekerd is de aansprakelijkheid van een 
verzekerde, die zijn/haar woonplaats niet langer in 
nederland heeft. in dat geval eindigt de dekking voor 
hem/haar 30 dagen na vertrek uit nederland.
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AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DOOR 
VUURWAPENS TIJDENS DE JACHT

ArTikeL 13

verzekerDe

De verzekerde is degene die op het polisblad vermeld 
staat als verzekerde jager.

ArTikeL 14

wAT is verzekerD

ArTikeL 14.1

oMvAng vAn De Dekking

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de 
verzekerde voor schade veroorzaakt in verband met 
het bezit en/of gebruik van vuurwapens tijdens de 
jacht of in het kader van beheer of schadebestrijding.
Tijdens jagen in nederland biedt de verzekering voor 
de geldigheidsduur zoals vermeld in het afgegeven 
verzekeringsbewijs (het verzekeringsbewijs als 
bedoeld in de Flora- en faunawet) een aansprakelijk-
heidsdekking die voldoet aan de eisen die de Flora- en 
faunawet stelt ten aanzien van het verzekerde bedrag 
en de (mee)verzekerde personen.

ArTikeL 14.2

DekkingsgeBieD

De dekking voor aansprakelijkheid voor schade door 
vuurwapens tijdens de jacht geldt voor jagen in de tot 
europa behorende landen.

ArTikeL 15

wAT is nieT verzekerD

op de dekking zoals omschreven in artikel 14 zijn de 
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
–  de uitsluitingen en beperkingen als vermeld 

in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket (molest, atoomkernreacties, 
andere verzekeringen en bijzondere regeling bij 
terrorismeschaden) en

–  de uitsluitingen als vermeld in artikel 3 van deze 
voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor 
agrarische bedrijven.


