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Bijzondere voorwaarden 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Particulieren

Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.
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 Artikel 1  Aanvullende woordenlijst
Gebeurtenis
Een onvoorzien voorval of reeks voorvallen in de hele wereld waarbij verzekerde(n) betrokken is/zijn en waarbij 
schade wordt veroorzaakt.

 Artikel 2  Voor wie geldt deze verzekering?
Deze verzekering geldt voor u en kan ook voor andere personen gelden. Dat hangt af van het huishouden 
waarvoor deze verzekering geldt. De personen voor wie deze verzekering geldt, noemen we in deze voorwaarden 
ook ‘u’.

Op het verzekeringsbewijs staat voor welk huishouden deze verzekering geldt: voor een eenpersoonshuishouden, 
voor een tweepersoonshuishouden of voor een meerpersoonshuishouden.

a Staat op het verzekeringsbewijs dat deze verzekering geldt voor een eenpersoonshuishouden? 
 Dan geldt de verzekering voor u. De verzekering geldt ook voor de personen hieronder.

•	 Logés, maar alleen als een andere aansprakelijkheidsverzekering de schade niet of niet helemaal vergoedt.
•	 Personen die bij u werken als huispersoneel, als zij schade hebben veroorzaakt door het werk dat zij voor u 

doen.

b Staat op het verzekeringsbewijs dat deze verzekering geldt voor een tweepersoonshuishouden? 
 Dan geldt de verzekering voor u en voor één van de personen hieronder.

•	 Uw gezinslid, maar alleen als deze persoon bij u op hetzelfde adres woont, bijvoorbeeld uw partner of uw 
kind.

•	 Uw kind dat vanwege een studie ergens anders woont.
•	 Uw kind of partner die in een tehuis verblijft, bijvoorbeeld een verpleegtehuis of verzorgingstehuis.

 De verzekering geldt dan ook voor de personen hieronder.
•	 Uw logés, maar alleen als een andere aansprakelijkheidsverzekering de schade niet of niet helemaal 

vergoedt.
•	 Personen die bij u of een ander voor wie deze verzekering geldt, werken als huispersoneel. Maar alleen als 

zij schade hebben veroorzaakt door het werk dat zij doen voor u of voor die andere persoon voor wie de 
verzekering geldt.

c Staat op het verzekeringsbewijs dat deze verzekering geldt voor een meerpersoonshuishouden? 
 Dan geldt de verzekering voor u en daarbij voor de personen hieronder.

•	 Uw gezinsleden, maar alleen als zij bij u op hetzelfde adres wonen.
•	 Uw kinderen die vanwege een studie ergens anders wonen.
•	 Uw kinderen of partner die in een tehuis verblijven, bijvoorbeeld een verpleegtehuis of verzorgingstehuis.
•	 Uw logés, maar alleen als een andere aansprakelijkheidsverzekering de schade niet of niet helemaal 

vergoedt.
•	 Personen die bij u of een ander voor wie deze verzekering geldt, werken als huispersoneel. Maar alleen als 

zij schade hebben veroorzaakt door het werk dat zij voor u doen of voor die andere persoon voor wie de 
verzekering geldt.

•	 Een au pair die bij u woont. Als er meer au pairs bij u wonen, geldt de verzekering voor hen allemaal.

Verandert de samenstelling van uw huishouden?
Verandert het aantal personen met wie u samenwoont? Bijvoorbeeld omdat u gaat samenwonen of kinderen 
krijgt? Dan moet u dat zo snel mogelijk aan ons laten weten. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de 
verzekering. 

 Artikel 3  Wanneer bent u verzekerd?
U bent alleen verzekerd voor schade die u veroorzaakt als particulier en waarvoor u als particulier aansprakelijk 
bent. Dat betekent dat we niet betalen voor schade die is veroorzaakt in verband met uw beroep of bedrijf.

Soms geldt deze verzekering wél tijdens het werk. In de volgende gevallen geldt de verzekering wel tijdens het 
werk.
•	 Het huispersoneel is wel verzekerd als zij schade hebben veroorzaakt door het werk dat zij voor u doen.
•	 Het kind dat tijdens een vakantie, in zijn vrije tijd of tijdens een stage werkt. Het maakt niet uit of het kind geld 

verdient met dit werk. Maar let op, in de gevallen hieronder is het kind niet verzekerd:
•	 Als de werkgever betaling van de schade eist. Of degene die de rechten van de werkgever heeft gekregen.
•	 Als het kind het werk doet voor iemand anders die ook via deze verzekering verzekerd is. 
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 Artikel 4  Voor welke schade betalen wij?
Wij betalen voor schades die u veroorzaakt aan iemand anders. We doen dat alleen in de volgende situaties: 
•	 De situatie waarin iemand anders gewond of invalide raakt, ziek wordt of overlijdt.
•	 De situatie waarin zaken van anderen (zoals huizen, auto’s, spullen of dieren) beschadigd raken.

En we doen dat alleen als u volgens de wet voor die schade moet betalen. Moet u volgens de wet voor die schade 
betalen? Dan bent u aansprakelijk. Ook bent u aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is doordat u niets hebt 
gedaan, terwijl u wel wat had moeten doen. Daarvoor bent u met deze verzekering verzekerd. Wij vergoeden dan 
de schade. Dat doen we ook als u moet betalen voor de gevolgen van deze schade. We betalen maximaal het 
bedrag dat verzekerd is. Dat bedrag staat op het verzekeringsbewijs.

Let op: we betalen alleen als er iets gebeurt wat niet te voorzien was en waardoor u schade heeft veroorzaakt. 
We betalen ook alleen als de gebeurtenis waardoor de schade ontstaat of veroorzaakt wordt tijdens deze 
verzekering plaatsvindt. Als we voor de schade betalen, doen we dat per keer dat er iets gebeurt waarvoor u 
schade moet betalen. Als er meerdere onverwachte dingen gebeuren die met elkaar samenhangen dan zijn al 
die dingen maar één gebeurtenis. Per gebeurtenis betalen wij nooit meer dan het maximumbedrag dat op het 
verzekeringsbewijs staat.

1 Schade door uw huisdier
 Heeft u een huisdier? En veroorzaakt dit huisdier schade aan anderen of aan zaken van anderen? Dan 

betalen wij voor de schade. Maar we betalen alleen als u volgens de wet voor deze schade moet betalen. We 
betalen dus alleen als u aansprakelijk bent. 

2 Schade aan iemand die ook met deze verzekering is verzekerd
 Wij betalen niet voor schade die u veroorzaakt aan zaken van iemand die ook met deze verzekering is 

verzekerd.

 In de volgende situaties betalen we wel :
•	 Als deze persoon door u gewond of invalide raakt, ziek wordt of overlijdt. We betalen alleen als degene die 

betaling van de schade eist, dezelfde is als degene die gewond, invalide of ziek is. Of als zijn nabestaanden 
de betaling van de schade eisen. Let op: we betalen niet als degene die gewond, invalide of ziek is op een 
andere manier voor deze schade betaald kan krijgen, bijvoorbeeld volgens de voorwaarden van een andere 
verzekering. Hetzelfde geldt voor de nabestaanden.

•	 Als deze persoon als huispersoneel bij u werkt en tijdens dat werk schade krijgt. En als u volgens de wet 
voor die schade moet betalen en dus aansprakelijk bent, dan betalen wij voor die schade. 

3 Kosten voor een rechtszaak
 Op het verzekeringsbewijs staat welk bedrag wij maximaal betalen. Maar wij betalen proceskosten ook als 

door die betaling meer moet worden vergoed dan het maximum. Wij betalen die kosten als de persoon die 
schade heeft een rechtszaak tegen u begint. Wij betalen dan de kosten om u te verdedigen in de rechtszaak. 
We betalen alleen als wij hierover de leiding hebben. Dat betekent dat wij beslissen welke advocaat u krijgt en 
wat uw standpunt is. Als de rechter beslist dat u bepaalde kosten van het proces moet betalen, dan betalen wij 
ook die kosten. 

4 Wettelijke rente
 Betalen wij voor uw schade? En moet u ook wettelijke rente betalen voor die schade? Dan betalen wij die ook. 

Op het verzekeringsbewijs staat wat het maximale bedrag is dat wij betalen voor de schade. Maar wij betalen 
het bedrag van de wettelijke rente ook als door die betaling meer moet worden vergoed dan het maximum.

5 Borg bij schade in het buitenland
 Veroorzaakt u schade in het buitenland? En mag u van de overheid het land niet uit? Dan moet u soms een 

bedrag betalen om vrij te komen of het land uit te mogen. Dit bedrag wordt vaak een borgsom of zekerheid 
genoemd. Dit bedrag betalen wij voor u tot e 500.000,-. Let op: wij betalen de borg alleen als u volgens de 
voorwaarden van deze verzekering voor de schade betaald kunt krijgen. Zodra dit bedrag weer vrijkomt, moet 
u ons helpen het bedrag terug te krijgen.
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6 Schade tijdens vriendendienst, sport en spel, logeren of oppassen
 Ontstaat er schade bij een vriendendienst, of tijdens sport of spel, logeren of oppassen? En bent u hiervoor 

niet aansprakelijk? Dan hoeft u volgens de wet dus niet te betalen voor deze schade. Maar misschien eist 
de persoon die schade heeft toch dat u betaalt. Dan betalen wij in 3 situaties voor die schade. Die 3 situaties 
staan hieronder. We betalen in deze situaties maximaal e 25.000,- per gebeurtenis.

•	 Bij een vriendendienst 
Hiermee bedoelen we dat u iemand helpt zonder dat u daar geld voor krijgt.. U veroorzaakt schade aan 
degene of aan zaken van degene die u helpt. En deze schade ontstaat door iets wat u doet, of door iets wat 
u juist niet doet.

•	 Tijdens sport en spel 
U veroorzaakt schade tijdens sport of spel aan iemand anders dan een medespeler of medesporter.

•	 Tijdens logeren of oppassen bij vrienden, familie of kennissen 
Uw kind veroorzaakt schade aan degene of aan zaken van degene bij wie hij logeert of die op hem past.

 Let op: we betalen alleen voor de schade in bovenstaande 3 situaties als de volgende dingen allemaal gelden:
•	 De persoon die schade heeft, eist alleen geld voor zijn eigen schade.
•	 De persoon die schade heeft, is niet verzekerd via deze verzekering. 
•	 De persoon die schade heeft, kan geen vergoeding voor de schade krijgen van een ander of van een 

andere verzekeraar. 
•	 De schade is niet ontstaan door de eigen schuld van de persoon die schade heeft.

7 Schade door een woning of gebouw
 Wij betalen niet voor schade veroorzaakt door een woning, een woonboot, een ander gebouw of een ander 

bouwwerk, zoals een schutting. We betalen wel als u daarvan de bezitter bent. Maar dat doen we alleen in de 
volgende gevallen.
•	 Schade door uw woning, met de gebouwen en bouwwerken die daarbij horen. Het maakt niet uit of de 

woning voor een deel is verhuurd. Het gaat hier om de woning in Nederland waarin u het grootste deel 
van het jaar woont. Onder Nederland verstaan wij het land Nederland, met uitzondering van de bijzondere 
gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

•	 Schade door uw woning, met de gebouwen en bouwwerken die daarbij horen, waarin u niet meer woont of 
nog niet woont. Bijvoorbeeld voor of na een verhuizing. 

•	 Schade door een woning die u verhuurt, met de gebouwen en bouwwerken die daarbij horen.
•	 Schade door een tweede woning, vakantiewoning, stacaravan of huisje op een volkstuinencomplex. Maar 

alleen als deze in Europa staan. We betalen niet als u deze alleen gebruikt om aan anderen te verhuren.
•	 Schade door een eigen woning die gebouwd of verbouwd wordt. Maar alleen als uzelf in de woning woont 

of er zelf in gaat wonen. 
 We bedoelen niet de schade veroorzaakt door een woning, met de gebouwen en bouwwerken die daarbij 

horen, van de logé of het huispersoneel.

 Artikel 5  Voor welke schade betalen wij niet?
In onze algemene voorwaarden leest u wanneer we niet betalen. Wij betalen ook niet als u schade heeft 
veroorzaakt in de situaties hieronder.

1 Als u de schade met opzet heeft veroorzaakt
 We betalen niet voor schade als u die met opzet heeft veroorzaakt. Dus we betalen niet voor schade in de 

volgende situatie.
•	 Als u met opzet iets deed of juist niet deed.
•	 En als dat gericht is op personen of zaken.
•	 En als dat volgens de wet is verboden

 Had u medicijnen, alcohol of drugs gebruikt, en wist u daardoor niet wat u deed? Dan is dat nog steeds opzet. 
We betalen ook niet als u bij een groep hoort, en de schade het gevolg was van iets dat iemand in de groep 
met opzet deed of juist niet deed. Had iemand in de groep medicijnen, alcohol of drugs gebruikt en wist hij 
daardoor niet wat hij deed? Dan is dat nog steeds opzet. 

2 Als u schade veroorzaakt door seksueel gedrag
 Ontstaat er schade door seksueel gedrag? Op welke manier dan ook? En moet u volgens de wet hiervoor 

betalen, en bent u dus aansprakelijk? Dan betalen we niet voor deze schade. We betalen ook niet voor de 
schade als u bij een groep hoorde en de schade ontstond door seksueel gedrag van een of meer personen uit 
die groep.
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 Ontstaat er schade door seksueel gedrag op welke manier dan ook? En had u medicijnen, alcohol of drugs 
gebruikt, en wist u daardoor niet wat u deed? Of was u in een groep en had iemand in de groep medicijnen, 
alcohol of drugs gebruikt en wist hij daardoor niet wat hij deed? Dan betalen we nog steeds niet voor deze 
schade.

3 Als u schade veroorzaakt aan zaken die u heeft, maar waarvan een ander de eigenaar is
a Veroorzaakt u schade aan zaken van anderen terwijl die aan uw zorg zijn toevertrouwd (opzicht)? En heeft 

u daarvoor een van de volgende overeenkomsten? Dan betalen we niet.
•	 Huurovereenkomst.
•	 Huurkoopovereenkomst.
•	 Leaseovereenkomst.
•	 Erfpachtovereenkomst.
•	 Pachtovereenkomst.
•	 Pandovereenkomst.
•	 Overeenkomst van vruchtgebruik. 

b Veroorzaakt u schade aan zaken van anderen terwijl u die heeft, en die u niet mag hebben? Bijvoorbeeld 
als u ze gestolen heeft, of ongevraagd heeft geleend. Dan betalen we niet.

c Veroorzaakt u schade aan een van de volgende zaken terwijl die aan uw zorg zijn toevertrouwd? Dan 
betalen we niet.
•	 Motorrijtuigen.
•	 Caravans en stacaravans.
•	 Vouwwagens.
•	 Paardentrailers of andere aanhangers.
•	 Motorvaartuigen.
•	 Zeilboten.
•	 Zeilplanken.
•	 Luchtvaartuigen.

 Bij joyriden of joyvaren door kinderen jonger dan 18 jaar betalen we soms toch. Wanneer we dit doen, leest 
u hieronder, in 4 en 5.

d Heeft u geld van iemand anders dat aan uw zorg is toevertrouwd? En wordt dit geld gestolen, verliest u het 
of raakt u het kwijt? Dan betalen we niet voor de schade. Met geld bedoelen we hier ook:
•	 Andere papieren die geldwaarde hebben.
•	 Bankpassen, betaalpassen en creditcards.

e Veroorzaakt u schade aan zaken van uw werk, terwijl die zaken aan uw zorg zijn toevertrouwd? Dan 
betalen we niet.

 In alle andere situaties waarin er zaken aan uw zorg zijn toevertrouwd, betalen we de schade tot maximaal  
e 25.000,- voor iedere gebeurtenis.

 Bent u jonger dan 14 jaar? En bent u de enige aan wie de zorg voor de zaken is toevertrouwd? Dan betalen 
we wel.

 Let op! Schade aan uw huurwoning 
 Wij betalen niet voor schade aan uw huurwoning. Behalve in de volgende gevallen. Dan betalen we wel.

•	 Schade door brand of een ontploffing aan een woning of een woonboot in Nederland die u huurt en 
waarin u het grootste deel van het jaar woont. En aan de gehuurde inboedel. Onder Nederland verstaan 
wij het land Nederland, met uitzondering van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. 
We betalen voor de schade aan de woning of de woonboot en voor de schade aan de inboedel als u 
aansprakelijk bent en voor deze schade moet betalen. Maar we betalen niet als de verhuurder volgens de 
voorwaarden van een andere verzekering voor deze schade betaald kan krijgen.
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•	 Schade die een antenne of schotelantenne veroorzaakt aan een woning of een woonboot in Nederland die 
u huurt en waarin u het grootste deel van het jaar woont. Het gaat om een antenne of schotelantenne die 
gemonteerd is aan de woning of de woonboot. We betalen voor de schade als u als huurder aansprakelijk 
bent en voor de schade moet betalen. Onder Nederland verstaan wij het land Nederland, met uitzondering 
van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

 Let op! Schade aan een vakantiewoning van een ander waarvoor u aansprakelijk bent.
 Wij betalen niet voor schade aan die vakantiewoning die u gebruikt om op vakantie te zijn. We betalen ook 

niet voor de schade aan de inboedel daarin. We betalen wel voor schade in de gevallen hieronder, als u 
aansprakelijk bent voor deze schade. 
•	 Schade door brand aan de vakantiewoning of de inboedel. 
•	 Waterschade die blijvend te zien is. Het gaat hier om waterschade doordat er plotseling en onverwacht 

iets kapot gaat aan een waterleiding, een op de waterleiding aangesloten toestel of installatie, de centrale 
verwarming of airconditioning. Met kapot gaan bedoelen wij ook verstopt raken of overlopen.

•	 Schade door andere oorzaken dan brand of water. Dan betalen wij tot maximaal e 500,- per gebeurtenis.

4 Schade met of door een motorrijtuig
 Bent u aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig? Dan betalen wij niet. 

 Als voor het motorrijtuig een verzekeringsplicht geldt, dan betalen we in de volgende situaties wel:   
•	 Schade die u als passagier van het motorrijtuig veroorzaakt. Bent u als particulier de werkgever van uw 

huispersoneel? En veroorzaakt uw huispersoneel schade met of door hun eigen motorrijtuig? En bent u 
daarvoor aansprakelijk? Dan betalen we wel.

•	 Schade door losse zaken op of in een motorrijtuig of aanhanger die geparkeerd staan. Deze schade kan 
bijvoorbeeld ontstaan doordat de zaken op of van dit motorrijtuig of deze aanhanger getild worden, erop 
liggen of eraf vallen.

•	 Schade die u veroorzaakt terwijl u aan het joyriden bent en u bent jonger dan 18 jaar. Joyriden betekent 
dat u een motorrijtuig van iemand anders gebruikt, zonder toestemming van die ander. Voor schade aan 
het motorrijtuig waarmee u rijdt, betalen we maximaal e 10.000,-. Maar we betalen niet als de eigenaar 
volgens de voorwaarden van een andere verzekering voor deze schade betaald kan krijgen. We betalen 
ook niet als er geen geweld is gebruikt om met het motorrijtuig te kunnen rijden en er was een wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering voor het motorrijtuig. Bij diefstal of verduistering betalen we niet.

 Geldt voor het motorrijtuig geen verzekeringsplicht, dan betalen we in de volgende situaties wel: 
•	 Schade met of door een motormaaier. Bijvoorbeeld een zitmaaier. Deze machines mogen niet harder 

kunnen rijden dan 16 kilometer per uur. 
•	 Schade met of door op afstand bestuurbare modelauto’s, ander speelgoed of andere apparaten met een 

motor. Deze gebruiksvoorwerpen of apparaten mogen niet harder kunnen gaan dan 16 kilometer per uur.
•	 Schade met of door een fiets met elektrische trapondersteuning: een zogenaamde elobike. 

5  Schade met of door een vaartuig
 Bent u aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt met of door een vaartuig? Dan betalen we niet.

 In de volgende situaties betalen we wel. 
•	 Schade die u als passagier van het vaartuig veroorzaakt.
•	 Schade met of door (roei)boten, zeilboten met een zeiloppervlak van minder dan 16 vierkante meter, 

kano’s, zeilplanken en op afstand bedienbare modelboten. We betalen niet als het vaartuig een motor heeft 
en het vermogen van deze motor meer is dan 3 KW (ongeveer 4 PK).

•	 Schade door losse zaken op een aangemeerd vaartuig. Deze schade kan bijvoorbeeld ontstaan doordat de 
zaken op of van het vaartuig getild worden, erop liggen of eraf vallen.

•	 Schade die u veroorzaakt terwijl u aan het joyvaren bent en u bent jonger dan 18 jaar. Joyvaren betekent 
dat u een vaartuig van iemand anders gebruikt, zonder toestemming van die ander. Voor schade aan 
het vaartuig waarmee u vaart, betalen we maximaal e 10.000,-. Maar we betalen niet als de eigenaar 
volgens de voorwaarden van een andere verzekering voor deze schade betaald kan krijgen. We betalen 
ook niet als er geen geweld is gebruikt om met het vaartuig te kunnen varen en er was een wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering voor het vaartuig. Bij diefstal of verduistering betalen we niet.
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6 Schade met of door een luchtvaartuig
 Bent u aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt met of door een luchtvaartuig? Dan betalen we niet.

 In de volgende situaties betalen we wel. 
•	 Schade die u als passagier van het luchtvaartuig veroorzaakt.
•	 Schade met of door een modelvliegtuig of modelraket. Maar alleen als het totale gewicht van het 

luchtvaartuig maximaal 25 kilo is.
•	 Schade met of door een vlieger aan een touw of een kabel. 
•	 Schade met of door een deltavlieger.
•	 Schade door een valschermzweeftoestel voor zover deze niet is voorzien van een voortstuwingsinrichting.
•	 Schade door losse zaken op of in een luchtvaartuig. Deze schade kan bijvoorbeeld ontstaan doordat de 

zaken op of van het luchtvaartuig getild worden, erop liggen of eraf vallen.
•	 Schade veroorzaakt als parasailer of parachutist als er geen gebruik wordt gemaakt van een paramotor. 

7 Als er schade ontstaat door wapens en vuurwapens
 We betalen niet voor schade die ontstaat door wapens of vuurwapens die u zonder vergunning gebruikt of 

heeft. We betalen ook niet voor schade die ontstaat door wapens of vuurwapens die u gebruikt tijdens de jacht. 
Met wapens en vuurwapens bedoelen we de wapens en vuurwapens die staan beschreven in de Wet Wapens 
en Munitie. 

 Artikel 6  Is er een andere verzekering die voor deze schade geldt?
Is er een andere verzekering die voor deze schade geldt? Dan betalen we in 2 situaties niet. 
1 Wij betalen niet voor de schade als er ook een andere verzekering is en u volgens de voorwaarden van die 

verzekering voor dezelfde schade betaald kan krijgen. Het maakt daarbij niet uit of die andere verzekering 
eerder of later dan deze verzekering is afgesloten.

2 We betalen ook niet als een andere verzekering voor de schade betaald zou hebben als u deze verzekering 
niet zou hebben gehad. 

 Artikel 7  Hoe regelen wij de schade?
Wij bepalen hoe groot de schade is. En alleen die schade betalen wij. Wij zorgen dat die schade wordt 
afgehandeld en betaald. Wij mogen rechtstreeks betalen aan de persoon die schade heeft. Wij bepalen wat de 
beste manier is om de schade af te handelen. Dat betekent dat we afspraken kunnen maken met de persoon die 
schade heeft, ook als u het daar niet mee eens bent. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat er een rechtszaak komt. 
We doen dat alleen als wij denken dat dat voor u en voor ons voordeliger is. Voordat we betalen, beoordelen we 
eerst of u wel aansprakelijk bent voor de schade. We betalen alleen als voor ons vaststaat dat u voor de schade 
moet betalen.

Wij bepalen of en hoe we de zaak gaan oplossen. U moet onze beslissingen hierover accepteren.

 Artikel 8  Wanneer eindigt de verzekering?
In de algemene voorwaarden staat wanneer de verzekering eindigt. De verzekering eindigt ook als u niet meer in 
Nederland woont of gevestigd bent. Dit is voor ons in elk geval zo als u 12 maanden of langer niet in Nederland 
verblijft. Onder Nederland verstaan wij het land Nederland, met uitzondering van de bijzondere gemeenten 
Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Eindigt de verzekering doordat u 12 maanden of langer niet in Nederland verblijft? Maar heeft u nog wel een 
woning of andere gebouwen in Nederland? Dan loopt deze verzekering voor die gebouwen wel door. Dus: is er 
schade door deze gebouwen en bent u daarvoor aansprakelijk? Dan geldt de verzekering daarvoor nog wel. U 
moet ook gewoon premie blijven betalen, ook al geldt de verzekering niet meer voor de andere risico’s.

De verzekering geldt steeds voor een jaar. Als de verzekering voor het eind van dat jaar eindigt, kunt u premie 
terugkrijgen. Dat gebeurt alleen als u premie heeft betaald voor de periode nadat de verzekering is geëindigd. U 
krijgt dan de premie voor die periode terug.
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