
Voorwaarden  
Aansprakelijkheidsverzekering

VV 003

MEIJERS 	 	 	 1

1. Begripsomschrijvingen

1.1 Verzekeringnemer 
De gezamenlijke eigenaars van het gebouw, die lid zijn van de Vereniging van Eigenaars, en die als zodanig op het polisblad is vermeld. 
In het navolgende zal met “u(w)” gedoeld worden op verzekeringnemer.

1.2 Verzekerde(n) 
1.2.1 De verzekeringnemer.
1.2.2 Andere in de polis als verzekerde opgenomen natuurlijke of rechtspersonen. 
1.2.3  Verenigingen, fondsen, instellingen en stichtingen opgericht in het kader van de verhouding tussen de verzekerden als genoemd 

in artikel 1.2.1 en 1.2.2 en hun ondergeschikten en gepensioneerden. 
1.2.4  De vennoten, commissarissen, bestuurders, ondergeschikten, stagiaires, vrijwilligers en andere functionarissen die zich bezighou-

den met de behartiging van de belangen van de verzekerden genoemd in artikel 1.2.1 tot en met 1.2.3, handelend als zodanig. 
1.2.5 De familieleden en huisgenoten van de verzekerden genoemd in artikel 1.2.1 tot en met 1.2.4. 

1.3 Verzekeraars
De verzekeringsmaatschappij(en) die (gezamenlijk) het risico draagt/dragen. In het navolgende zal met “wij/ons” gedoeld worden op 
verzekeraar(s).

1.4 Derde(n) 
Iedereen met uitzondering van de aansprakelijk gestelde verzekerde(n). 

1.5 Schade 
1.5.1  Personenschade: letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip 

van de op geld waardeerbare gevolgen hiervan. 
1.5.2 Zaakschade 

1.5.2.1 Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken van derden met inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen hiervan. 
1.5.2.2  Als zaakschade wordt tevens beschouwd het verontreinigd of vuil worden van zaken of het zich daarop of daarin bevinden 

van vreemde stoffen. 

1.6 Milieuaantasting 
De uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover 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). 

1.7 Bereddingskosten 
Kosten van maatregelen die tijdens de looptijd van de verzekering door, vanwege of namens u of een verzekerde worden getroffen en 
redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor – indien gevallen - een verzekerde 
aansprakelijk zou zijn en de verzekering dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit ver-
band mede verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet. 

1.8 Aanspraak 
Een tegen één of meerdere verzekerde(n) ingestelde vordering tot vergoeding van schade voortvloeiend uit een handelen of nalaten. 
Aanspraken, al dan niet tegen meerdere verzekerden ingesteld, voortvloeiende uit een reeks met elkaar samenhangende voorvallen als 
gevolg van dezelfde oorzaak worden beschouwd als één aanspraak en worden geacht bij ons te zijn gemeld ten tijde dat de eerste aan-
spraak is gemeld.

1.9 Omstandigheden 
Eén of meer feiten die verband houden met een bepaald handelen of nalaten waaruit een reële dreiging van een aanspraak kan worden 
afgeleid.

1.10 Handelen of nalaten 
Een gedraging van een verzekerde waaruit een aanspraak voortvloeit. Hiermee wordt gelijk gesteld een voorval dat vanwege een aan 
een verzekerde toebehorende hoedanigheid krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van een verze-
kerde komt. 

1.11 Geldigheidsduur 
De periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de datum van beëindiging van de verzekering/de verzekerde rubriek. 

1.12 Verzekeringsjaar 
Een periode van 12 maanden vanaf de premievervaldag en elke aansluitende periode van gelijke duur. Indien de periode vanaf de 
ingangs datum van de verzekering tot de premievervaldag of vanaf de premievervaldag tot de beëindigingdatum korter is dan 12 maan-
den, wordt een dergelijke periode ook als één verzekeringsjaar beschouwd. Bij een geldigheidsduur korter dan 12 maanden is het verze-
keringsjaar gelijk aan de geldigheidsduur. 

1.13 Verzekerde hoedanigheid
De verzekerde hoedanigheid is (lid van) de Vereniging van Eigenaars van de in de polis genoemde gebouwen, waaronder daaraan gere-
lateerde handelingen.
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2. Omvang van de dekking

2.1 Aansprakelijkheid 
2.1.1  Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden in de verzekerde hoedanigheid voor door derden geleden schade, dit met 

inachtneming van de van toepassing verklaarde voorwaarden.
2.1.2  Andere verzekerden dan uzelf kunnen slechts rechten aan deze verzekering ontlenen door een daartoe strekkende schriftelijke 

verklaring, door u tegenover ons afgelegd. 

2.2 Cautie (Zekerheidsstelling)
Indien in geval van schade, zoals onder deze verzekering gedekt een cautie moet worden gesteld, dan zullen wij die cautie stellen en de 
daaraan verbonden kosten voor onze rekening nemen tot het beloop van het in de polis vermelde verzekerde bedrag per cautie. Indien 
in de polis geen bedrag per cautie is vermeld, dan is het verzekerde bedrag e 50.000,– per cautie. 

2.3 Verzekerd bedrag 
Wij vergoeden voor alle verzekerden per aanspraak en per verzekeringsjaar tezamen ten hoogste de in de polis genoemde verzekerde 
bedragen. 

2.3.1 Wij vergoeden zonodig boven het verzekerd bedrag tevens: 
2.3.1.1 De bereddingskosten: zoals omschreven in artikel 1.7.
2.3.1.2  De kosten van verweer: de overeenkomstig artikel 5.3 gemaakte kosten van verweer en rechtsbijstand alsmede de proces-

kosten tot betaling waarvan verzekerde wordt veroordeeld, ook al gaat het om ongegronde aanspraken of om een 
strafvervolging.

2.3.1.3 De wettelijke rente: de wettelijke rente voor zover deze loopt over het ten laste van ons komende deel van de hoofdsom. 
2.3.1.4 De cautie

2.4 Dekking naar tijd
2.4.1 Voorwaarde voor dekking is dat:

• de aanspraak voor de eerste maal tegen een verzekerde(n) is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van de verzekering en 
tevens binnen de geldigheidsduur bij ons is gemeld of de aanspraak voortvloeit uit een omstandigheid die tijdens de geldig-
heidsduur van deze verzekering voor de eerste maal bekend is geworden bij verzekerde en bij ons is gemeld.

• de aanspraak bij het aangaan van de verzekering bij u of de aansprakelijk gestelde verzekerde niet bekend was respectieve-
lijk geen omstandigheid bekend was die tot een aanspraak zou kunnen leiden. 

De datum van melding van de eerste aanspraak of van een omstandigheid is bepalend voor het verzekeringsjaar waaraan de 
betreffende aanspraak of omstandigheid wordt toegerekend. 

2.4.2  Voorrisico: meeverzekerd zijn aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsge-
vonden vóór de ingangsdatum van de verzekering. Indien in de polis een ”datum aanvang voorrisico” is vermeld, dan zijn uitge-
sloten aanspraken of omstandigheden die betrekking hebben op schade die is ontstaan vóór de vermelde datum aanvang 
voorrisico.

2.4.3 Namelding bij beëindiging
2.4.3.1  Bij beëindiging van deze verzekering op basis van artikel 8.2 geldt dat omstandigheden die vóór de beëindiging bij u of een 

verzekerde(n) bekend zijn alsmede aanspraken tot schadevergoeding die vóór de beëindiging tegen u of verzekerde(n) zijn 
ingesteld, maar nog niet bij ons zijn gemeld, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, worden geacht bij ons te zijn 
gemeld op het moment direct voorafgaand aan de beëindiging, mits de daadwerkelijke melding aan ons binnen 90 dagen 
na de beëindiging heeft plaatsgevonden. 

2.4.3.2  Indien de verzekering eindigt op basis van artikel 8.4, heeft u het recht om vóór de beëindigingsdatum de dekking en de 
termijn van melden met vijf jaar te verlengen voor aanspraken, die voortvloeien uit een handelen of nalaten, dat heeft 
plaatsgevonden vóór de beëindigingsdatum, doch ter zake waarvan aanspraken schriftelijk bij ons worden gemeld binnen 
vijf jaar na beëindiging. De voorwaarden en premie voor deze verlenging worden nader overeengekomen. 

2.4.3.3  Indien de verzekering eindigt wegens opzegging door ons, overeenkomstig artikel 8.3, heeft u het recht om vóór de beëin-
digingsdatum de dekking en de termijn van melden met één jaar te verlengen voor aanspraken, die voortvloeien uit een 
handelen of nalaten, dat heeft plaatsgevonden vóór de beëindigingsdatum, doch ter zake waarvan aanspraken schriftelijk 
bij ons worden gemeld binnen één jaar na beëindiging. De voorwaarden en premie voor deze verlenging worden nader 
overeengekomen. 

2.4.3.4  Voor aanspraken zoals bedoeld in artikel 2.4.3.1 tot en met artikel 2.4.3.3 geldt dat deze worden toegerekend aan het ver-
zekeringsjaar direct voor de beëindigingsdatum. 

2.5 Dekkingsgebied 
Het dekkingsgebied van deze verzekering is de hele wereld. 

2.6 Onderlinge aansprakelijkheid verzekerden 
Binnen de verzekerde hoedanigheid is eveneens verzekerd de aansprakelijkheid van de verzekerden onderling.

2.7 Samenloop 
In afwijking van het bepaalde in artikel 7: 961 BW geldt het volgende: 

2.7.1  Indien blijkt dat een door deze verzekering gedekte schade eveneens onder (een) andere verzekering(en) is gedekt of daarop 
zou zijn gedekt indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, dan geldt de onderhavige verzekering als excedent 
van die andere verzekering(en) respectievelijk als dekking voor het verschil in voorwaarden één en ander met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 2.7.2. 
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2.7.2  Er is een recht op de onderhavige verzekering te reclameren indien de verzekeraars van de andere verzekering(en) zich op een 
zelfde bepaling beroepen als genoemd in het vorige lid of op een bepaling met een soortgelijke strekking of als de schaderege-
ling onder die verzekering(en) problemen oplevert. Wij vergoeden tot een bedrag gelijk aan de schadevergoeding die zou zijn 
betaald als de andere verzekering(en) niet zou(den) hebben bestaan. U verplicht zich om uw rechten die u te dezer zake heeft 
jegens verzekeraars van de elders lopende verzekering over te dragen aan ons.

3. Dekkingsuitbreidingen

3.1 Vermogensschade geleden door huurders
Tot een maximum bedrag van e 50.000,– per aanspraak is meeverzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde als verhuurder van (een 
deel van) het op het polisblad vermelde gebouw voor door huurders geleden vermogensschade. Onder vermogensschade wordt ver-
staan: financieel nadeel anders dan (de gevolgschade van) personen- en zaakschade. 

3.2 Onderhoud, verbouwing en reparatie
Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden als opdrachtgever voor onderhoud, verbouwingen en reparaties in/op/aan het 
gebouw.

4. Uitsluitingen

4.1 Opzicht 
4.1.1  Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade aan zaken die u of de aansprakelijk gestelde verzekerde ten tijde van 

het veroorzaken van de schade aan zaken ten vervoer, in bewaring, huur, bruikleen, ter bewerking, of krachtens enige andere 
overeenkomst onder zijn opzicht heeft.

4.1.2  Indien tijdens het verrichten van werkzaamheden schade wordt veroorzaakt aan zaken die u of de aansprakelijk gestelde verze-
kerde ter bewerking zijn toevertrouwd, geldt dat onder de onder artikel 4.1.1 genoemde uitsluiting uitsluitend vallen die delen 
of onderdelen van die zaken welke op het moment van het veroorzaken van de schade daadwerkelijk in bewerking zijn.

De in artikel 4.1.1 genoemde uitsluiting geldt niet voor: 
4.1.3  Schade aan zaken van ondergeschikten: de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van ondergeschikten waarvoor u als werk-

gever aansprakelijk bent.
4.1.4  Zaakschade aan vervoermiddelen door passagiers: de aansprakelijkheid van verzekerden voor zaakschade aan vervoermiddelen 

die is veroorzaakt als passagier of door een passagier van die vervoermiddelen. 
4.1.5  Tentoonstellingen/beurzen e.d.: de aansprakelijkheid voor zaakschade aan gebouwen, terreinen en ruimten alsmede aan de zich 

daarop/daarin bevindende zaken, die aan een verzekerde – al dan niet tegen betaling - ter beschikking zijn gesteld in het kader 
van tentoonstellingen, beurzen e.d.

4.1.6  Vervoermiddelen: de aansprakelijkheid voor zaakschade aan vervoermiddelen, zolang deze op of aan de terreinen van 
verzekerde(n) of daar waar verzekerde(n) werkzaamheden verricht, aanwezig zijn om te worden beladen of gelost, dan wel 
wanneer daarop, daarin, daaruit of daarvan is of wordt geladen of gelost.

4.1.7  Schade na (op)levering: de aansprakelijkheid voor schade aan zaken indien deze zich manifesteert na oplevering door 
verzekerde(n) en de schade is veroorzaakt doordat verzekerde(n) zaken heeft toegevoegd of werkzaamheden heeft verricht aan 
die beschadigde zaak/zaken, met dien verstande dat voor de toegevoegde zaak zelf nimmer dekking bestaat.

4.1.8  Schade die door een brandverzekeraar is vergoed: de aansprakelijkheid voor schade aan zaken, die verzekerde(n) ten tijde van 
het veroorzaken van de schade anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich heeft, indien en voor zover ter 
zake daarvan door een brandverzekeraar schade is vergoed. 

4.2 Motorrijtuigen 
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig in de zin van de wet 
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) met aanvullingen en wijzigingen. Deze uitsluiting geldt niet voor: 

4.2.1 Niet gekentekende motorrijtuigen
4.2.1.1  De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig waarvoor geen wettelijk voorgeschreven 

kenteken vereist is.
4.2.1.2  Indien en voor zover ten aanzien van niet gekentekende motorrijtuigen, zoals omschreven in art. 4.2.1.1, krachtens enige 

wet een verzekeringsplicht bestaat, dan geeft deze verzekering slechts dekking voor het meerdere boven hetgeen conform 
deze wet verzekerd dient te zijn, dan wel verzekerd is, indien dit de omvang van de verplichte verzekering overschrijdt.

4.2.2 Lading: de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door lading of andere zaken (waaronder mede te verstaan gassen, 
dampen en vloeistoffen), terwijl deze zich bevinden in/op, vallen of gevallen zijn van/uit, stromen of gestroomd zijn uit, dan wel wor-
den geladen op/in of gelost van/uit een motorrijtuig. 
4.2.3  Motorrijtuigen niet toebehorend aan verzekerde(n): de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade veroorzaakt met of door 

motorrijtuigen die de verzekerden genoemd in artikel 1.2.1 tot en met 1.2.3, of de tot schadevergoeding aangesproken verze-
kerde, niet in eigendom toebehoren of waarvan zij niet de verzekeringsplichtige houder zijn.
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4.2.4 Passagier: de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade die is veroorzaakt als passagier of door een passagier. 
4.2.5  Wij dekken de in artikel 4.2.1 tot en met 4.2.4 omschreven aansprakelijkheid niet in de hoedanigheid van verzekeraar overeen-

komstig de WAM of een analoge buitenlandse wet. Door het aangaan van deze verzekering is niet voldaan aan enige verplich-
ting tot verzekering voortvloeiende uit genoemde wetten. Verzekerden zijn gehouden een aanspraak tot vergoeding van 
schade in eerste instantie te melden onder een verzekering gesloten ter voldoening aan een wettelijke verzekeringsplicht. Een 
onder zulk een verzekering geldend eigen risico is niet gedekt. 

4.3 Luchtvaartuigen 
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door of toegebracht met een luchtvaartuig dat een verzekerde 
bezit, houdt of gebruikt. Deze uitsluiting geldt niet voor:

4.3.1 Passagier: de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade die is veroorzaakt als passagier of door een passagier. 

4.4 Vaartuigen 
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van zaakschade door aanvaring of het daarmede in de wet gelijk gestelde, veroorzaakt met 
of door een vaartuig waarvan een verzekerde eigenaar of reder is. In geval van personenschade zullen wij geen beroep doen op artikel 
2.7 (samenloop). Deze uitsluiting geldt niet voor:

4.4.1 Passagier: de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade die is veroorzaakt als passagier of door een passagier.
4.4.2  Pontons, bakken, roeiboten etc.: de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door pontons, bakken, roeiboten en 

andere vaartuigen zonder voor eigen voortstuwing te gebruiken motor dan wel uitgerust met een voor eigen voortstuwing te 
gebruiken motor van niet meer dan 3 kW, indien hun waterverplaatsing niet meer is dan 20 m³. 

4.5 Aansprakelijkheidsverhogende bedingen 
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade gegrond op een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of ander 
soortgelijk beding, behalve indien en voor zover aansprakelijkheid ook zonder een zodanig beding zou hebben bestaan.

4.6 Geleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden
4.6.1 Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van:

4.6.1.1  Kosten van verbeteren, vervangen of herstellen van de door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde(n) geleverde 
zaken, dan wel enige prestatie die hiervoor in de plaats treedt, tenzij deze kosten zijn aan te merken als bereddingskosten.

4.6.1.2  Kosten van het opnieuw verrichten van de door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde(n) uitgevoerde werkzaam-
heden, dan wel enige prestatie die hiervoor in de plaats treedt, tenzij deze kosten zijn aan te merken als bereddingskosten.

4.6.2  De uitsluitingen als omschreven in artikel 4.6.1 gelden ook voor door derden geleden schade wegens het niet of niet naar beho-
ren kunnen gebruiken van de geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, ongeacht door wie de schade is geleden of de kos-
ten zijn gemaakt. 

4.6.3  Wordt door zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde(n) zijn geleverd schade toegebracht aan andere, 
eveneens door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde(n) geleverde zaken, dan gelden de uitsluitingen zoals omschreven 
in artikel 4.6.1 en 4.6.2 slechts voor die zaken waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De uitsluitingen zoals omschreven in 
artikel 4.6.1 en 4.6.2 worden onverkort toegepast indien beide categorieën zaken tot één en dezelfde transactie behoren.

4.6.4  Het bepaalde in artikel 4.6.3 vindt gelijke toepassing bij schadetoebrenging door werkzaamheden die door of onder verant-
woordelijkheid van verzekerde(n) zijn uitgevoerd.

4.7 Opzet 
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade, als die schade door de aansprakelijk gestelde verzekerde opzettelijk of met 
diens uitdrukkelijk goedvinden is veroorzaakt. Bij rechtspersonen zal slechts de opzet van de bestuurder in de zin van boek 2 Burgerlijk 
Wet boek worden beschouwd als opzet van de rechtspersoon. Overigens geschiedt deze verzekering met renunciatie aan artikel 
7:952 BW. 

4.8 Molest 
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand 
of muiterij, zoals gedefinieerd in de tekst die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 is gedeponeerd ter griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage. 

4.9 Atoomkernreactie 
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, 
onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet voor:

4.9.1  Radioactieve nucliden: de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door radioactieve nucliden die zich buiten een kerninstal-
latie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, 
medische, wetenschappelijke of onderwijskundige doeleinden. 

5. Schade

5.1 Verplichtingen in geval van schade
Verzekerde(n) zijn verplicht:

5.1.1  Zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, kennis te geven van een aanspraak of een omstandigheid die voor ons tot een verplich-
ting tot schadevergoeding zou kunnen leiden.

5.1.2 Zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid en in het algemeen alles wat onze belangen zou kunnen schaden.
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5.1.3 Alle ontvangen bescheiden, zoals aansprakelijkstellingen, straf- en civiele dagvaardingen binnen redelijke termijn in te zenden.
5.1.4  Volle medewerking te verlenen, alsmede, binnen redelijke grenzen, maatregelen te nemen ter voorkoming en vermindering van 

schade.

5.2 Gevolgen van het niet nakomen van de verplichtingen in geval van schade:
5.2.1  Indien wij door het niet nakomen van één of meerdere in artikel 5.1 omschreven verplichtingen in onze belangen zijn geschaad 

kunnen wij de vergoeding van schade waarop de verplichting betrekking heeft verminderen met de schade die wij door het niet 
nakomen lijden. Van het schaden van onze belangen is geen sprake bij een terechte erkenning van aansprakelijkheid of bij de 
erkenning van louter feiten.

5.2.2  Elk recht op uitkering komt te vervallen indien de verzekerde(n) de in artikel 5.1.1 en artikel 5.1.3 omschreven verplichtingen 
niet zijn nagekomen met het oogmerk ons te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.

5.3 Schaderegeling
5.3.1  Wij zijn gerechtigd elke schade vast te stellen, de uit te keren schadevergoeding desgewenst rechtstreeks aan de benadeelden 

uit te betalen, met de benadeelden schikkingen te treffen dan wel tegen hun aanspraken in of buiten rechte verweer te voeren. 
Onze daaromtrent genomen beslissingen zijn bindend voor u en de verzekerden. Indien echter een aanspraak tot schadevergoe-
ding het verzekerde bedrag te boven gaat zullen wij ter zake van de schadebehandeling en de schaderegeling geen beslissingen 
nemen anders dan in overleg met u.

5.3.2  Indien de te betalen schadevergoeding in de vorm van periodieke uitkeringen dient te geschieden en de waarde daarvan - even-
tueel tezamen met andere schadevergoedingen - hoger is dan het verzekerde bedrag, wordt de duur of de hoogte van die peri-
odieke uitkeringen naar evenredigheid verminderd.

5.3.3  Aanspraken van benadeelde derden tot vergoeding van personenschade zullen worden behandeld en afgewikkeld met inacht-
neming van het bepaalde in artikel 7:954 BW.

6. Premiebetaling

6.1 Verplichting tot premiebetaling
U bent verplicht ons de premie, waaronder tevens de kosten en (voor zover verschuldigd) de assurantiebelasting worden verstaan, bij 
vooruitbetaling te voldoen binnen dertig dagen nadat deze bedragen verschuldigd worden.

6.2 Gevolgen van wanbetaling
a. Indien u de aanvangspremie niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt, schorten wij, zonder 

dat een nadere ingebrekestelling door ons is vereist, de dekking op en kunt u geen rechten aan de verzekering ontlenen ten aan-
zien van schade die nadien is ontstaan, ongeacht het moment dat de aanspraak tot vergoeding wordt ingesteld.

b. Indien wij uit een mededeling van u hebben moeten afleiden dat u een vervolgpremie niet tijdig zal betalen, schorten wij de dek-
king op en kunt u geen rechten aan de verzekering ontlenen ten aanzien van schade die nadien is ontstaan, ongeacht het moment 
dat de aanspraak tot vergoeding wordt ingesteld.

c. Indien u de vervolgpremie niet tijdig betaalt, schorten wij de dekking op en kunt u geen rechten aan de verzekering ontlenen ten 
aanzien van schade die is ontstaan vanaf de vijftiende dag nadat wij u na de vervaldag schriftelijk hebben aangemaand en betaling 
is uitgebleven, ongeacht het moment dat de aanspraak tot vergoeding wordt ingesteld.

d. Als de dekking is opgeschort blijft u verplicht om de premie te voldoen.

6.3 Wanbetaling bij termijnpremie
Als u met ons bent overeengekomen de premie in termijnen te betalen en u voldoet een termijnbedrag niet binnen dertig dagen dan 
kunnen wij de premie over het hele verzekeringsjaar ineens opeisen.

6.4 Incassokosten
Als wij maatregelen moeten treffen om onze vordering op u te incasseren komen zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kos-
ten voor uw rekening.

6.5 Herstel van de dekking
Als u onze vordering betaalt nadat de dekking van de verzekering is opgeschort wordt de dekking weer van kracht voor aanspraken die 
betrekking hebben op schade die is ontstaan na de dag waarop wij het totale gevorderde bedrag, inclusief incassokosten en de wette-
lijke rente, als die is gevorderd, hebben ontvangen.

6.6 Terugbetalen van premie
Bij opzegging tegen een andere dag dan de jaarlijkse hoofdpremievervaldatum verminderen wij de lopende premie naar billijkheid. Als 
wij de verzekering echter beëindigen omdat een verzekerde ons opzettelijk heeft misleid of heeft geprobeerd dat te doen betalen wij u 
de premie niet terug.

7. Terrorismebeperking

Indien een onder deze verzekering gedekte aansprakelijkheid direct of indirect verband houdt met het terrorismerisico, dan is onze uit-
keringsplicht voor uw aanspraak op schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat wij voor uw aanspraak op schadevergoeding van de 
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) ontvangen. De dekking staat omschreven in de 



MEIJERS 	 	 	 6

Voorwaarden  
Aansprakelijkheidsverzekering

VV 003

voorwaarden terrorismebeperking. De afwikkeling van een schademelding op grond van het terrorismerisico geschiedt in overeenstem-
ming met het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.

8. Duur en einde van de verzekering

8.1 Contractduur en verlenging
De ingangsdatum en de contractduur van de verzekering staan op het polisblad vermeld. Aan het einde van de contractduur wordt de 
verzekering telkens stilzwijgend voor dezelfde periode verlengd.

8.2 Opzegging door u
U kunt de verzekering opzeggen tegen het einde van de termijn die op het polisblad staat vermeld. Die opzegging is alleen geldig als zij 
schriftelijk door u plaatsvindt en u een opzegtermijn van minimaal twee maanden in acht neemt. 

8.3 Opzegging door ons
Wij kunnen de verzekering opzeggen tegen het eind van de termijn die op het polisblad staat vermeld. Die opzegging is alleen geldig 
indien zij schriftelijk plaatsvindt en wij een opzegtermijn van minimaal twee maanden in acht nemen. 

8.4 Beëindiging zonder opzegging
Zonder dat een opzegging nodig is eindigt de verzekering zodra de splitsing van rechtswege of door inschrijving van een notariële akte 
in de openbare registers wordt opgeheven. 

8.5 Moment van beëindiging
Als de verzekering met ingang van een bepaalde dag eindigt, vindt de beëindiging plaats om 12.00 uur van die dag.

 
9. Adres

 Wij doen rechtsgeldig een kennisgeving aan u als wij die sturen aan het laatst door u bekend gemaakt adres.

10. Mededelingsplicht

10.1 Bij het sluiten van deze verzekering is het bepaalde in artikel 7:928 lid 2 BW niet van toepassing. 

10.2  Het bepaalde in artikel 7:928 lid 6 BW is ook van toepassing indien deze verzekering tot stand is gekomen op basis van andere infor-
matievoorziening dan een door ons opgestelde vragenlijst, naar aanleiding waarvan wij vragen (hadden) kunnen stellen. 

11. Onzekerheidsvereiste
Deze overeenkomst beantwoordt – tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen – aan het vereiste van onzekerheid als 
bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door een derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens een verzekerde aan-
spraak wordt gemaakt, het gevolg is van handelen of nalaten waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker 
was dat daaruit schade voor de derde was ontstaan dan wel naar de normale gang van zaken nog zou ontstaan. 

12. Toepasselijk recht en geschillen
Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming 
en uitvoering van de verzekering kunnen worden voorgelegd aan de directie van Meijers Assurantiën. Partijen zullen zich inspannen om 
eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst in der minne te regelen. Mocht een minnelijke regeling niet mogelijk blijken, 
dan zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverlet het recht van partijen om een andere vorm 
van geschillenbeslechting overeen te komen. 

BIJZONDERE VOORWAARDEN 

Rubriek I: ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID 

Verzekerd is, met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze voorwaarden alsmede met inachtneming van het verzekerd bedrag, de 
aansprakelijkheid van verzekerden voor schade aan derden. 

13. Aanvullende uitsluitingen 

13.1 Milieuaantasting 
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade van derden in verband met een milieuaantasting.

13.2 Werkgeversaansprakelijkheid 
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid als werkgever tegenover ondergeschikten. 



MEIJERS 	 	 	 7

Voorwaarden  
Aansprakelijkheidsverzekering

VV 003

Rubriek II: WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID 
Verzekerd is, met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze voorwaarden alsmede met inachtneming van het verzekerd bedrag, de 
aansprakelijkheid van verzekerden als werkgever tegenover ondergeschikten.

14. Aanvullende begripsomschrijvingen 

In deze rubriek wordt personenschade onderscheiden naar personenschade tengevolge van: 

14.1 Ongeval 
Onder ongeval wordt verstaan: Een plotseling van buitenaf en ongewild op het lichaam van een ondergeschikte inwerkend geweld. 

14.2 Beroepsziekte 
Onder beroepsziekte wordt verstaan: Een aantasting van de gezondheid van een ondergeschikte, niet zijnde het gevolg van een 
ongeval. 

Rubriek III: MILIEU-AANSPRAKELIJKHEID 
Verzekerd is, met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze voorwaarden alsmede met inachtneming van het verzekerd bedrag, de 
aansprakelijkheid van verzekerden wegens schade aan derden verband houdende met een milieuaantasting indien de milieuaantasting 
plotseling en onzeker is en niet het rechtstreekse gevolg is van een langzaam (in-)werkend proces.

15. Aanvullende uitsluitingen en bepalingen 

15.1 Werkgeversaansprakelijkheid 
 Niet verzekerd is de aansprakelijkheid als werkgever tegenover ondergeschikten. 

15.2 Genetische schade 
 Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor genetische schade.

15.3 Overtreding voorschriften 
15.3.1  Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een handelen of nalaten dat bewust in strijd is met enig 

van overheidswege gegeven voorschrift terzake van het milieu, indien zulks is geschied in opdracht of met goedvinden van 
verzekerde.

15.3.2  Als verzekerde in de zin van artikel 15.3.1 wordt beschouwd:
• Een bestuurder in de zin van Boek 2 BW indien verzekerde een rechtspersoon is.
• Een functionaris in dienst van de rechtspersoon die door een bestuurder van de rechtspersoon is belast met een bijzondere 

verantwoordelijkheid voor de naleving van eerder genoemde voorschriften. 

15.4 Wetswijziging
Wij hebben het recht, indien gedurende de geldigheidsduur van de verzekering het aansprakelijkheidsrisico wordt of zal worden ver-
zwaard door wetgeving in formele of materiële zin, deze rubriek te herzien met ingang van een door ons te bepalen datum, met inacht-
neming van een termijn van ten minste twee maanden. U heeft het recht de herziening van de overeenkomst te weigeren binnen twee 
maanden nadat u daarvan mededeling is gedaan. 


