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1.

PK080-14/2

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID
VRIJWILLIGERS

Bij deze verzekeringsvoorwaarden behoren de Algemene Voorwaarden PK080-14.

1

Begripsomschrijvingen

1.1

Gebeurtenis
Een gebeurtenis is een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen ten gevolge waarvan
schade (als door de verzekering gedekt) is ontstaan.

1.2
1.2.1
1.2.1.1

Schade
Onder schade wordt verstaan personen- en zaakschade.
Onder personenschade wordt verstaan schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen
al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
Onder zaakschade wordt verstaan schade door beschadiging, vernietiging, verlies van zaken van anderen
dan verzekerden, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Ook het verontreinigd of vuil worden
van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen wordt hieronder begrepen.

1.2.1.2

1.3

Motorrijtuigen
Alle rij- en voertuigen genoemd in artikel
1 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
(WAM) met aanvullingen en wijzigingen, met uitzondering van fietsen met elektrische trapondersteuning
(elobike).

1.4

Joy-riding
Onder joy-riding wordt verstaan elk wederrechtelijk gebruik van een motorrijtuig, zonder de bedoeling te
hebben zich dit motorrijtuig toe te eigenen.

2

Verzekerden
Verzekerde is/zijn de vrijwilliger(s).

3

Hoedanigheid waarin verzekerd
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde(n) als vrijwilliger.

4

Omschrijving van de dekking

4.1

Aansprakelijkheid/schade
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden in hun hiervoor genoemde hoedanigheid voor schade
veroorzaakt of ontstaan tijdens de verzekeringsduur en wel voor alle verzekerden te zamen tot ten hoogste
het in het polisblad of laatst afgegeven polisaanhangsel genoemde bedrag per gebeurtenis. De
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens de duur maar ontstaan na afloop van de verzekering is
verzekerd indien en voor zover de aansprakelijkheid voor een dergelijke schade niet wordt gedekt door een
andere verzekering.

4.2

Onderlinge aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van verzekerden ten opzichte van elkaar is meeverzekerd.

4.3

Proceskosten en wettelijke rente
Boven het verzekerde bedrag worden vergoed:
de kosten van met goedvinden of op verlangen van verzekeraars gevoerde procedures en in hun opdracht
verleende rechtsbijstand;
de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom;
de gemaakte bereddingskosten.

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4

Zekerheidsstelling
Indien wegens een onder de verzekering gedekte schade het stellen van geldelijke zekerheid wordt
verlangd ter waarborging van de rechten van benadeelde, zullen verzekeraars deze zekerheid verstrekken
tot ten hoogste tien procent van het verzekerde bedrag. Verzekerden zijn verplicht verzekeraars te
machtigen over de zekerheid te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en bovendien alle medewerking
te verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.
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5

Vriendendienst
Indien de aansprakelijkheid van verzekerde ontbreekt uitsluitend omdat de schade verband houdt met het
verrichten van een vriendendienst, beoordelen verzekeraars de aansprakelijkheid zonder met deze
omstandigheid rekening te houden.
Schadevergoeding vindt in dat geval plaats tot een maximum van EUR 12.500,00 per gebeurtenis.
Bij toekenning van die schadevergoeding zullen alle aanspraken op uitkeringen die de benadeelde uit
anderen hoofde heeft, in mindering worden gebracht.
Geen schadevergoeding zal worden verleend, indien de vorderende partij een ander is dan een rechtstreeks
bij de gebeurtenis betrokken benadeelde natuurlijke persoon of diens nagelaten betrekkingen.

6

Uitsluitingen

6.1
6.1.1

Opzet
In afwijking van het bepaalde in artikel 7:952 BW is niet gedekt de aansprakelijkheid van verzekerde voor
schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht
wederrechtelijk handelen of nalaten.
Uitgesloten 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 een of meer tot een groep behorende personen, ook ingeval niet de verzekerde zelf zodanig
heeft gehandeld of nagelaten.
Aan het opzettelijk karakter van een wederrechtelijk handelen of nalaten zoals in art.
6.1.1 en 6.1.2
omschreven doet niet af dat de verzekerde of, ingeval deze tot een groep behoort, een of meer tot de
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.

6.1.2

6.1.3

6.2
6.2.1
6.2.2

6.3
6.3.1
6.3.1.1

6.3.1.2
6.3.1.3
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2

6.3.2.3

6.3.2.4
6.3.2.5

6.3.2.6

Seksuele gedragingen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit
zijn/haar seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook.
Uitgesloten is de aansprakelijkheid van een tot een groep behorende verzekerde veroorzaakt door en/of
voortvloeiende uit seksueel of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook van een of meer tot
de groep behorende personen, ook ingeval niet de verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen.
Opzicht
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade:
aan zaken, waaronder niet begrepen dieren, die verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft
uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, (erf)pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder
het recht van gebruik en bewoning) of uit hoofde van de uitoefening van een (neven) bedrijf, (neven)
beroep of handenarbeid anders dan bij wijze van vriendendienst.
aan zaken, die verzekerde onrechtmatig onder zich heeft; behoudens het bepaalde in art. 6.3.3;
aan motorrijtuigen, (sta-)caravans, vouwwagens, motoren, zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken) en
luchtvaartuigen, die verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich heeft;
De uitsluitingen vermeld onder art. 6.3.1 gelden niet voor schade:
veroorzaakt door een antenne aan een door verzekerde gehuurd pand, een voor vakantiedoeleinden
gebruikt vakantieverblijf of een gehuurde (sta-)caravan;
veroorzaakt door brand, brandblussing of ontploffing aan een door verzekerde gehuurd pand, een voor
vakantiedoeleinden gebruikt vakantieverblijf of een gehuurde (sta-)caravan en de zich daarin bevindende
zaken en, voor zover niet gedekt door een andere verzekering, aan gehuurde aanhangwagens, boottrailers
en dergelijke voorwerpen;
veroorzaakt door water aan een door verzekerde voor vakantiedoeleinden gebruikt vakantieverblijf en de
zich daarin bevindende zaken, voor zover onvoorzien gestroomd uit in het verblijf aanwezige leidingen,
installaties en toestellen;
veroorzaakt als passagier aan een vervoermiddel, waarover een verzekerde niet beschikt uit hoofde van
een huur-, huurkoop-, lease-, of enige andere overeenkomst.
aan onroerende zaken die verzekerde onder zich heeft, voorzover deze schade niet reeds gedekt is op
grond van de voorgaande onder art.
6.3.2 opgenomen artikelen. Deze aanspraken zijn verzekerd als
onderdeel van het totaal verzekerd bedrag tot EUR 25.000,00 per gebeurtenis, met een maximum van
EUR 100.000,00 per verzekeringsjaar.
aan roerende zaken die verzekerde onder zich heeft, voorzover deze schade niet reeds gedekt is op grond
van de voorgaande onder art. 6.3.2 opgenomen artikelen. Deze aanspraken zijn verzekerd als onderdeel
van het totaal verzekerd bedrag tot EUR
10.000,00 per gebeurtenis, met een maximum van
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6.3.3
6.3.5

6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.2.1
6.4.2.2

6.4.2.3

6.4.2.4

6.4.3

6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.2.1
6.5.2.2

6.5.3

6.5.4

6.6
6.6.1

6.6.2
6.6.2.1
6.6.2.2
6.6.2.3

EUR 25.000,00 per verzekeringsjaar.
Aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan een motorrijtuig, waarmee joy-riding is gepleegd, mits
de veroorzaker jonger is dan 18 jaar, is verzekerd tot EUR 7.500,00 per gebeurtenis.
Verzekeraars zullen zich niet beroepen op de uitsluitingen en beperkingen inzake opzicht als omschreven in
art. 6.3.1 t/m 6.3.3 in geval van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een verzekerde die jonger
is dan 14 jaar, tenzij een verzekerde van 14 jaar of ouder de zaak eveneens onder zich heeft.
Motorrijtuigen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat verzekerde in
eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
de aansprakelijkheid van verzekerde als passagier van een motorrijtuig; het bepaalde in art.
4.2 en 6.3
blijft echter onverkort van toepassing;
de aansprakelijkheid van een verzekerde genoemd in art. 2.1.1 t/m 2.1.7 of 2.2.1 en 2.2.2 voor schade
veroorzaakt door huispersoneel met of door een motorrijtuig waarvan geen van de andere verzekerden dan
het huispersoneel verzekeringsplichtige houder of bezitter is in de zin van de WAM of analoge
buitenlandse wet;
de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade met of door motorisch voortbewogen
tuingereedschappen, kinderspeelgoed en dergelijke gebruiksvoorwerpen, mits zij een snelheid van 10
kilometer per uur niet kunnen overschrijden, alsmede van op afstand bediende modelauto's;
de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade veroorzaakt tijdens joy-riding met een motorrijtuig, mits
de veroorzaker jonger is dan 18
jaar. Uitgesloten blijft de aansprakelijkheid in geval van diefstal of
verduistering van het motorrijtuig.
In geval van joy-riding zonder geweldpleging geldt deze dekking niet indien voor het motorrijtuig een
aansprakelijkheidsverzekering is gesloten.
De onder art. 6.4.2.1 t/m 6.4.2.4 omschreven dekking geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt
gedekt door een andere verzekering.
Schepen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor zaakschade veroorzaakt met of door schepen.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
de aansprakelijkheid van verzekerde als passagier van een schip; het bepaalde in art.
4.2 en 6.3 blijft
echter onverkort van toepassing;
de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door:
roeiboten, kano's of andere schepen die zijn geconstrueerd om uitsluitend met lichaamskracht te
worden voortbewogen;
modelboten ook wanneer zij op afstand worden bediend;
schepen uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen van ten hoogste 3
kW (ongeveer
4 pk) met inachtneming van het bepaalde in art. 6.5.3;
zeilplanken en zeilboten met een zeiloppervlak van ten hoogste 16 m²;
woonschepen zonder voortstuwingsinstallatie.
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door schepen, waaronder niet begrepen modelboten,
die zijn uitgerust met een (buitenboord)motor waarmee een snelheid kan worden behaald van meer dan 20
kilometer per uur is niet gedekt.
De onder art. 6.5.2.1 en 6.5.2.2 omschreven dekking geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt
gedekt door een andere verzekering
Luchtvaartuigen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een luchtvaartuig, een
modelvliegtuig, een zeilvliegtuig, een doelvliegtuig, een valschermzweeftoestel, een kabelvlieger, een
luchtschip, een modelraket alsmede een ballon met een diameter van meer dan 1 meter in geheel gevulde
toestand. Een luchtkussenvoertuig wordt in het kader van deze verzekering beschouwd als een
luchtvaartuig.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
de aansprakelijkheid van verzekerde als passagier van een luchtvaartuig; het bepaalde in art.
4.2 en 6.3
blijft echter onverkort van toepassing;
de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door modelvliegtuigen, waarvan het gewicht ten
hoogste 20 kg bedraagt.
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een kabelvlieger met een oppervlakte van
maximaal 1,5 m², deltavliegen, parasailing en parachutespringen.
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6.6.3

De onder art. 6.6.2.1 t/m 6.6.2.3 omschreven dekking geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt
gedekt door een andere verzekering.

6.7
6.7.1
6.7.1.1

Molest en atoomkernreacties
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade:
veroorzaakt door of ontstaan uit oorlog, burgeroorlog, oorlogsgeweld, gewapende internationale actie en
vijandelijke inval. Aanspraken tot vergoeding van schade door het in aanraking komen met respectievelijk
tot ontploffing komen van oorlogstuig zullen niet worden beschouwd als schade veroorzaakt door of
ontstaan uit een vorengenoemde omstandigheid;
veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties onverschillig hoe deze zijn
ontstaan.

6.7.1.2

6.8

Medische handelingen/activiteiten
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor personenschade als gevolg van medische handelingen/activiteiten.

6.9

Wapens
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of 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 is uitsluitend gedekt voor zover nadrukkelijk meeverzekerd.

6.10

Asbest
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade voor veroorzaakt door, voortgevloeid uit of verband
houdend met asbest of asbesthoudende zaken.
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Verplichtingen in geval van schade

7.1

Aanmelding
Zodra een gebeurtenis heeft plaatsgevonden op grond waarvan verzekerde tot schadevergoeding,
verhaalbaar krachtens deze verzekering, gehouden zou kunnen zijn, of zodra een vordering daartoe bij
hem/haar is ingediend, is verzekerde verplicht het schadegeval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan
te melden bij verzekeraars.

7.2

Bescheiden
Verzekerde is verplicht alle ontvangen bescheiden zoals aansprakelijkstellingen, dagvaardingen en stukken
betreffende strafvervolging binnen redelijke termijn aan verzekeraars te doen toekomen en zich te
onthouden van iedere toezegging, verklaring of handeling waaruit erkenning van een verplichting tot
schadevergoeding afgeleid zou kunnen worden.

7.3

Inlichtingen
Verzekerde is verplicht binnen redelijke termijn aan verzekeraars alle inlichtingen te geven (gevraagd of
ongevraagd) die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van zijn/haar aansprakelijkheid.

7.4

Niet-nakoming verplichtingen
De verzekering geeft geen dekking voor die verzekerde die een of meer verplichtingen niet is nagekomen
indien en voor zover daardoor de redelijke belangen van verzekeraars zijn geschaad. Elk recht op uitkering
vervalt indien verzekerde een of meer verplichtingen niet is nagekomen met het opzet verzekeraars te
misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.

8

Verjaring
In elk geval verjaart een vordering tot het doen van een uitkering indien de aanmelding niet plaatsvindt
binnen 3 jaar na het moment waarop de aansprakelijk gestelde verzekerde kennis kreeg of had kunnen
krijgen van de gebeurtenis die voor verzekeraars tot een verplichting tot uitkering kan leiden.

9

Behandeling van een schadegeval

9.1

Schaderegeling
Door verzekeraars zal worden beslist omtrent de vaststelling van de schade, het al dan niet treffen van
een minnelijke regeling voor of tijdens een procedure en het voeren van onderhandelingen hieromtrent, de
eventuele verdediging van verzekerde in verband met een tegen hem/haar ingestelde strafvervolging, het
voeren van verweer tegen of het voldoen aan een aanspraak tot schadevergoeding, het berusten in een

5.

rechterlijke uitspraak en dergelijke. Indien een aanspraak tot schadevergoeding het verzekerde bedrag te
boven gaat, zal in onderling overleg tussen verzekeraars en verzekerde omtrent de hiervoor genoemde
kwesties, alsmede over eventuele proceskosten en kosten van rechtsbijstand worden beslist.
9.2

9.3

9.4

Schadevergoeding
Indien de betaling van de schadevergoeding in termijnen dient te geschieden, komen deze termijnen, na
uitputting van het eigen risico, ten laste van verzekeraars mits de contante waarde ten tijde van het
ontstaan van de uitkeringsverplichting lager is dan of gelijk is aan het verzekerde bedrag. Is de contante
waarde hoger dan het verzekerde bedrag, dan worden ter keuze van verzekerde hetzij de termijnen, zolang
deze zijn verschuldigd, evenredig gekort door verzekeraars betaald, hetzij de termijnen ten volle door
verzekeraars betaald totdat de totale contante waarde van de door hen te betalen termijnen gelijk is aan
het verzekerde bedrag.
Hetgeen krachtens deze verzekering aan schadevergoeding(en) is verschuldigd kan rechtstreeks aan de
benadeelde derde(n) worden betaald, waartoe verzekeraars Aon instructie kunnen geven.
Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade zullen worden behandeld en afgewikkeld
met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:954 BW.
In afwijking van artikel 7:962 lid 3 tweede zin BW nemen verzekeraars geen regres op verzekerde, tenzij
verzekerde de schade heeft/hebben veroorzaakt met opzet in de zin van art. 6.1.
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