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Voorwoord

Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op, of in afwijking van de algemene  
verzekeringsvoorwaarden - zo duidelijk mogelijk weer wat u van de aansprakelijkheids-
verzekering voor particulieren van Promovendum mag verwachten. Zo wordt duidelijk 
waar u al dan niet recht op heeft en wat Promovendum allemaal van u verwacht. 

Promovendum
Postbus 362
3300 AJ Dordrecht

info@promovendum.nl
078-6481300

Twitter @promovendum

begrippen
Inhoudsopgave

https://twitter.com/Promovendum
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Omdat er bij verzekeringen sprake is van vaktaal, volgen hieronder enkele begrips- 
omschrijvingen om voor u zo duidelijk mogelijk weer te geven wat er bedoeld wordt. 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

Alle woorden die worden verklaard in de begripsomschrijvingen, staan cursief gedrukt  
in de verzekeringsvoorwaarden.

a. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade ontstaan binnen de geldigheids-
duur van de verzekering en bestaande uit:

1.  personenschade, dat wil zeggen letsel of aantasting van de gezondheid al dan niet de  
dood tengevolge hebbend en de daarmee rechtstreeks verband houdende gevolgen;

2.  zaakschade, dat wil zeggen beschadiging, teniet of verloren gaan van stoffelijke 
objecten van anderen dan de verzekerde en de rechtstreeks daaruit voortvloeiende 
schade.

b. Gebeurtenis
Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen die dezelfde schade-
verwekkende oorzaak hebben, dat aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid 
van verzekerde.

c. Joyriding
Het opzettelijk wederrechtelijk gebruik van een aan een ander toebehorend motorrijtuig 
zonder de bedoeling zich het motorrijtuig toe te eigenen.

d. Verzekerde
1.  de verzekeringnemer;
2.  de inwonende echtgenoot/echtgenote van de verzekeringnemer of degene  

waarmede de verzekeringnemer als zodanig middels in- of samenwoning in gezins-
gemeenschap leeft;

3.  hun minderjarige kinderen, waaronder pleeg- en stiefkinderen;
4.  hun meerderjarige ongehuwde kinderen, waaronder pleeg- en stiefkinderen die  

bij hen inwonen of voor hun studie dan wel stage uitwonend zijn, voor zover ze de 
leeftijd van 24 jaar nog niet bereikt hebben;
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5.  hun grootouders, ouders, schoonouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten,  
die bij hen inwonen;

6.  hun minderjarige logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door 
een andere verzekering;

7.  hun huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met 
werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde.

Indien de verzekeringnemer als alleenstaande is verzekerd, gelden uitsluitend de onder 
1, 6 en 7 van dit artikel genoemden als verzekerde. Indien de verzekering is gesloten 
tegen een premietarief ‘zonder kinderen’ en van de geboorte of adoptie van een kind 
tijdens de duur van de verzekering verzuimd is opgave te doen aan Promovendum en 
derhalve niet de daarvoor verschuldigde premie is betaald, verleent de verzekering  
desondanks dekking voor de schade die door het kind is veroorzaakt, echter eerst  
nadat de verzekeringnemer alsnog de verschuldigde premie met terugwerkende kracht 
vanaf de datum van geboorte of adoptie aan Promovendum heeft voldaan.

Artikel 2. Omvang van de verzekering

a.  De verzekering omvat de aansprakelijkheid van verzekerde in zijn hoedanigheid van 
particulier en anderszins voor zover in de voorwaarden van verzekering omschreven, 
voor schade als bedoeld in artikel 1.a, echter voor alle verzekerden tezamen per 
gebeurtenis maximaal het verzekerde bedrag.

b.  De verzekering dekt mede de aansprakelijkheid:
 

1.    uitsluitend voor personenschade toegebracht door de in artikel 1.d genoemde 
verzekerden aan elkaar, echter slechts voor zover deze verzekerden ter zake 
van het gebeurde geen aanspraken uit andere hoofde hebben;

2.    van een verzekerde jegens huispersoneel ook voor zaakschade ten gevolge van 
bedrijfsongevallen;

3.   a.  van de verzekeringnemer of een van de inwonende verzekerden:

  •   als bezitter van een door hem bewoond pand met de daarbij behorende   
 bebouwingen, ook indien een deel daarvan wordt verhuurd;

  •   als bezitter van een woning, die nog niet of niet meer door hem wordt   
 bewoond, voor een periode van ten hoogste twaalf maanden na het  
 verkrijgen of verlaten van een woning;
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  •  als bezitter van een in Europa gelegen tweede woning, recreatiewoning,  
 stacaravan of een huisje op een volkstuincomplex, mits deze niet uitsluitend   
 dienen tot verhuur aan derden;

  b. van een verzekerde voor schade veroorzaakt door brand aan de door hem
   voor vakantiedoeleinden gehuurde in het buitenland gelegen woning en   

 de daartoe behorende inboedel. Voor deze schade geldt een eigen risico   
 van € 100,- en een maximale uitkering van € 10.000,- per gebeurtenis;

  c.  van een verzekerde voor schade veroorzaakt door een antenne, vlaggenstok  
   of zonnescherm, ook voor schade veroorzaakt aan het door hem gehuurde en 
   bewoonde pand, een aanspraak voorvloeiende uit een verplichting tot  

 vrijwaring jegens de huiseigenaar in verband met schade door en antenne is 
   meeverzekerd;

4.    van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door roeiboten, kano’s, 
zeilplanken, op afstand bediende modelboten en zeilboten met een zeil- 
oppervlakte van maximaal 16 m2, tenzij deze vaartuigen zijn uitgerust met  
een (buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 3 KW (circa 4 PK);

5.    van een verzekerde voor schade veroorzaakt door een modelvliegtuig, waar-
van het gewicht ten hoogste 25 kilogram bedraagt en dat overigens voldoet aan 
de normen als omgeschreven in de Regeling Modelvliegen;

6.    van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door een aanhangwagen 
of caravan voor zover de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen niet 
van toepassing is;

7.   a.  voor schade toegebracht door een verzekerde als passagier van een motor-  
 rijtuig of een (lucht-)vaartuig, waaronder begrepen het in- of uitstappen;

  b.  van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door een elobike; 
   het bepaalde in artikel 3.a en artikel 2.b lid 1 blijft echter onverkort van 
   toepassing;

8.    voor schade toegebracht door een verzekerde met of door zaken terwijl deze 
worden geladen op of in dan wel gelost van of uit een motorrijtuig of een 
(lucht-)vaartuig;
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9.    van een verzekerde – mits deze jonger is dan 18 jaar – voor schade veroorzaakt 
tijdens joyriding met, door of aan het motorrijtuig. Uitgesloten blijft de aanspra-
kelijkheid ingeval van diefstal of verduistering van het motorrijtuig. Uitdrukke-
lijk wordt bepaald dat in geval van joyriding zonder geweldpleging de dekking 
voor schade met of door het motorrijtuig niet geldt indien voor het motorrijtuig 
een aansprakelijkheidsverzekering is gesloten;

10.  van de onder artikel 1.d lid 1 en/of 2 genoemde verzekerde als werkgever, voor 
schade binnen Nederland veroorzaakt door het huispersoneel met of door een 
motorrijtuig waarvan geen van de andere verzekerden dan het huispersoneel 
houder of bezitter is;

11.  van de verzekerde voor schade door motorisch voortbewogen kinderspeelgoed, 
maaimachines en dergelijke gebruiksvoorwerpen, mits zij een snelheid van 10 
kilometer per uur niet kunnen overschrijden, alsmede van op afstand bedien-
bare modelauto’s;

12.  van een verzekerde voor huisdieren, mits deze niet beroepsmatig worden 
behouden;

13.  voor schade veroorzaakt of toegebracht door de schoolgaande of studerende 
minderjarige kinderen van de verzekeringnemer tijdens het al dan niet tegen 
betaling verrichten van werkzaamheden buiten het gezin, in vrije tijd of vakantie.  
Evenwel is van de dekking uitgesloten schade aan zaken die verzekerde ter 
bewerking, behandeling of vervoer onder zich heeft alsmede schade uitsluitend 
voortvloeiende uit bijzondere aansprakelijkheidsbedingen, zoals vrijwaring-, 
garantie- of een boetebedingen. Aanspraken van de werkgever of diens recht-
verkrijgenden of nagelaten betrekkingen zijn niet gedekt;

14.  voor schade veroorzaakt of toegebracht door een verzekerde tijdens werk-
zaamheden al dan niet tegen betaling ten behoeven aan derden, mits verze-
kerde geen zelfstandige ondernemer is en deze werkzaamheden zijn verricht 
buiten het kader van een arbeidsovereenkomst. Van deze dekking is uitge-
sloten schade aan zaken die verzekerde ter bewerking, behandeling of vervoer 
onder zich heeft, alsmede schade aan (op)geleverde zaken, waaronder begre-
pen kosten ter vervanging van die zaken, schade die voortvloeit uit het niet of 
niet naar behoren kunnen gebruiken van de desbetreffende zaken en schade 
uitsluitend voortvloeiende uit bijzondere aansprakelijkheidsbedingen zoals  
vrijwaring-, garantie- of boetebedingen;
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15.  van de verzekeringnemer en (indien medeverzekerd) de inwonende echt- 
genoot/echtgenote voor de onrechtmatige daden van hun verzekerde kinderen 
tot de leeftijd van 14 jaar, ook als de schade het beoogde of zekere gevolg is 
van hun handelen;

16.  voor schade geleden door anderen dan de in artikel 1.d genoemde personen  
ten gevolge van het om niet verlenen van hulp aan verzekerde ter voorkoming 
van lichamelijk letsel of dood of direct dreigende zaakschade.

c.  Indien een overheid wegens een onder de verzekering gedekte schade het stellen 
van geldelijke zekerheid verlangt ter waarborging van de rechten van benadeelden,

 zal Promovendum deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste 10% van het  
verzekerde bedrag. Verzekerden zijn verplicht Promovendum te machtigen over  
de zekerheid te beschikken, zodra deze wordt vrijgegeven en bovendien alle mede-
werking te verlenen om terugbetaling te verkrijgen.

d.  De aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan of verlies van zaken van 
derden die hij in bruikleen, ter vervoer, in behandeling of in bewaring onder zich 
heeft, is mede onder de verzekering begrepen, echter met een eigen risico van  
€ 100,- en een maximale uitkering van € 2.500,- per gebeurtenis en overigens met 
handhaving van het gestelde in artikel 3.a.

e.  De in artikel 2.b lid 3 t/m 16 omschreven dekking, alsmede de dekking voor schade 
door de in artikel 1.d lid 5 en 6 genoemde verzekerden geldt niet voor zover de  
aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering of zou zijn gedekt 
indien deze verzekering niet bestond.

f.  Boven het in de polis genoemde verzekerde bedrag worden vergoed:

1.    de kosten van met goedvinden of op verlangen van Promovendum gevoerde 
procedures en in zijn opdracht verleende rechtsbijstand;

2.    de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de 
hoofdsom.

  Boeten, afkoopsommen en met een strafproces samenhangende gerechts- 
kosten worden niet vergoed.
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Artikel 3. Uitsluitingen

Tenzij in artikel 2.b uitdrukkelijk anders is bepaald is van de verzekering uitgesloten de 
aansprakelijkheid:

a.  voor schade aan, vermissing, diefstal of verlies van:

1.    zaken die een verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft uit hoofde 
van huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik 
(waaronder het recht van gebruik en bewoning);

2.    motorrijtuigen, motor- en zeilvaartuigen (waaronder surfplanken), luchtvaar- 
tuigen, vouwwagens en (sta)caravans welke een verzekerde of iemand namens 
hem onder zich heeft;

3.   zaken die een verzekerde onrechtmatig onder zich heeft;
4.    zaken die degene waarmede een verzekerde middels in- of samenwoning in 

gezinsgemeenschap leeft, toebehoren of onder zich heeft;
5.    geld, geldswaardige papieren, bank, giro, betaalpassen of creditcard, die een 

verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft;

b.  voor schade waarvoor een verzekerde, anders dan huispersoneel, aansprakelijk is 
uit hoofde van enige beroepsbezigheid;

c.  voor schade door onroerende zaken, waaronder begrepen aansprakelijkheid in 
verband met het bouwen van of in exploitatie hebben van onroerende zaken;

d.  een niet door verzekerde bewoonde woning; indien deze niet uitdrukkelijk is  
meeverzekerd;

e.  schade aan opgeslagen goederen bij bedrijfsmatig gebruik van een woning;

f.  1.   van een verzekerde voor schade die voor hem het beoogde of zekere gevolg is   
 van zijn handelen of nalaten;

 2.   van een in groepsverband optredende verzekerde voor schade die het beoogde
  of zekere gevolg is van een gedraging of een gedragingen van de groep ook
  ingeval niet de verzekerde zelf deze schade heeft veroorzaakt;

g.  voor schade door of in verband met het bezitten of gebruiken inclusief het doen of 
laten ten behoeve van verzekerde of door wie dan ook, van motorrijtuigen met 
inbegrip van al hetgeen daarmede met welk doel dan ook is verbonden en voorts 
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elke soort vaartuigen en luchtvaartuigen (waaronder onder meer mede begrepen 
modelraketten);

h.  voor schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of het gebruik van wapens als 
bedoeld in de Wet Wapens en Munitie, waarvoor verzekerde geen vergunning heeft.

 De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of het 
gebruik van vuurwapens tijdens de jacht of voorbereiding daartoe is uitsluitend 
gedekt voor zover uitdrukkelijk medeverzekerd;

i.  van een verzekerde die zijn woonplaats niet in Nederland heeft, behoudens die van 
artikel 1.d lid 6 genoemde minderjarige logés;

j.  voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar opzettelijk en tegen 
een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten;

k.  niet gedekt is de aansprakelijkheid van een tot een groep behorende verzekerde 
voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit opzettelijk en tegen een 
persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten van één of meer tot 
de groep behorende personen, ook ingeval niet de verzekerde zelf zodanig heeft 
gehandeld of nagelaten.

 Aan het opzettelijke karakter van dit wederrechtelijk handelen of nalaten doet niet af 
dat de verzekerde of, ingeval deze tot een 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;

l.  niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt 
door en/of voortvloeiende uit zijn seksuele getinte gedragingen van welke aard dan 
ook;

m.  niet gedekt is de aansprakelijkheid voortvloeiend uit seksuele of seksueel getinte 
gedragingen van welke aard dan ook van een of meer tot een of meer tot een groep 
behorende personen, ook ingeval niet de verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen.

n.  niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde, voor schade veroorzaakt 
door en/of voortvloeiende uit - opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht 
wederrechtelijk handelen of nalaten. Aan het opzettelijke karakter van dit weder-
rechtelijk handelen of nalaten doet niet af dat de verzekerde zodanig onder invloed 
van alcohol of andere stoffen verkeert, dat deze niet in staat is de wil te bepalen.
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Artikel 4. Verzekeringsgebied  

De verzekering is van kracht in de gehele wereld.

Artikel 5. Einde van de verzekering

De verzekering vervalt automatisch zodra de verzekerde zich in het buitenland vestigt.

Artikel 6. Verhouding Algemene verzekeringsvoor- 
waarden / Bijzondere verzekeringsvoorwaarden

Op deze verzekering zijn ook de algemene verzekeringsvoorwaarden van Promovendum  
van toepassing. Mochten de algemene verzekeringsvoorwaarden en de onderhavige 
bijzondere verzekeringsvoorwaarden met elkaar in strijd zijn, dan geldt hetgeen in de 
onderhavige bijzondere verzekeringsvoorwaarden bepaald wordt. 
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