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Informatie voor de klant

Wij zijn…
Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij
in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop
werd ingericht als kantoorruimte en
de eerste polissen werden op de fiets
rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf
enorm gegroeid en is er veel veranderd.
Maar ondanks deze groei zijn wij nog
steeds een onafhankelijk familiebedrijf
en werken we nog steeds vanuit ons
ondernemershart.
Verzekeringen voor ondernemers
Wij richten ons vooral op verzekeringen
voor ondernemers. Mannen en vrouwen
die hard werken aan het succes van hun
bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid
en gemak. En naar goede en praktische
verzekeringsoplossingen, voor elke fase
van hun ondernemerschap.
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Onafhankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers
hebben behoefte aan iemand die hen
kent en een advies geeft dat helemaal
is afgestemd op hun persoonlijke
situatie, wensen en mogelijkheden.
Daarom werken wij nauw samen met
onafhankelijke adviseurs, die als geen
ander in staat zijn om de juiste oplossing
samen te stellen.
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Begrippenlijst
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Ziet u in de voorwaarden een woord onderstreept staan? Dan vindt u een toelichting
in de begrippenlijst. De eerste keer dat het woord voorkomt in de tekst, hebben wij dit
onderstreept.

Artikel 1
Wat houdt de Aansprakelijkheidsverzekering
Particulier in?
Als u schade toebrengt aan een ander kan die ander u om schadevergoeding vragen.
Voorwaarde is dan dat u aansprakelijk bent voor de schade. In het algemeen bent
u aansprakelijk als u onrechtmatig heeft gehandeld en schuld heeft. U kunt ook
aansprakelijk zijn voor iets dat uw kinderen hebben gedaan. Wij beoordelen of u terecht
aansprakelijk bent gesteld, en als dat zo is, vergoeden wij de schade. Hieronder vallen
ook de kosten van rechtsbijstand om de aansprakelijkheid te beperken of aan te vechten.
Voorwaarde is uiteraard wel dat u dekking heeft. Als u gedeeltelijk aansprakelijk bent,
wordt de schade die u heeft veroorzaakt ook maar gedeeltelijk vergoed.
1.1

Wat is verzekerd?
De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade:
– aan personen (letsel en overlijden);
– aan zaken van anderen dan de verzekerde(n) (beschadiging, vernietiging en/of verloren gaan).
En de verzekering dekt de volgende indirecte kosten als die voortkomen uit aansprakelijkheid
voor een schade:
– de eventuele proceskosten. De Goudse moet vooraf toestemming voor een gerechtelijke
procedure geven;
– de kosten van verleende rechtsbijstand. De Goudse moet hier vooraf toestemming voor geven;
– de bereddingskosten;
– de wettelijke rente over de schade die onder de dekking valt.
Wat zijn de voorwaarden?
De schade is veroorzaakt door:
– een verzekerde; of
– een dier van een verzekerde; of
– een logé van een verzekerde; maar er is alleen dekking voor zover de aansprakelijkheid van
deze logé niet wordt gedekt door een andere verzekering;
en de schade is veroorzaakt:
– als particulier; of
– als onbetaald en onverplicht vrijwilligerswerker; of
– als stagiair voor een voltijdstudie; niet gedekt zijn dan aanspraken van de aanbieder van de
stageplaats of iemand die namens hem schade claimt; of
– tijdens werkzaamheden (eventueel betaald) voor anderen dan de verzekerden, maar alleen
als de verzekerde jonger is dan 18 jaar.
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1.2

Omschrijving van de dekking

1.2.1

Algemene omschrijving
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde(n) voor schade veroorzaakt of ontstaan
binnen de geldigheidsduur van de verzekering. Voor alle verzekerden samen is er per gebeurtenis
dekking tot maximaal het bedrag dat op het polisblad staat, tenzij er een lager verzekerd bedrag
staat in deze polisvoorwaarden (zie de artikelen ‘1.3.3 Dieren’ en ‘1.3.4 Opzicht’); dan geldt dit
lagere bedrag.
Naast de verzekerden die op het polisblad staan, zijn ook uitwonende kinderen die zijn
ingeschreven voor een voltijd opleiding meeverzekerd.

1.2.2

Onderlinge aansprakelijkheid
Brengt een verzekerde schade toe aan iemand anders die ook verzekerde is van deze verzekering?
Dan vergoeden wij alleen personenschade (invaliditeit, overlijden) en geen zaakschade.
In dat geval stelt degene die schade heeft geleden de andere verzekerde aansprakelijk.
Heeft degene die deze schade heeft geleden ook de mogelijkheid om zijn schade te laten
vergoeden op grond van een andere verzekering of door een andere instantie? Dan brengen
wij dat bedrag in mindering op onze vergoeding. Wij vergoeden de schade alleen als die wordt
geclaimd door iemand die rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken was of (als die persoon is
overleden) een van zijn nabestaanden als die het recht heeft om schade te vorderen.

1.2.3

Vrijwillige hulpverlening
Dreigt een verzekerde schade te lijden of te overlijden? En verleent iemand die geen verzekerde
is dan kosteloos hulp om dit te voorkomen waarbij hij zelf schade lijdt? Dan vergoeden wij die
schade als die gedekt is op deze verzekering. Als norm voor de schadevergoeding gebruiken wij
het burgerlijke recht. Heeft degene die deze schade heeft geleden ook de mogelijkheid om zijn
schade te laten vergoeden op grond van een andere verzekering of door een andere instantie?
Dan brengen wij dat bedrag in mindering op onze vergoeding. Wij vergoeden de schade alleen
als die wordt geclaimd door iemand die rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken was of (als
die persoon is overleden) een van zijn nabestaanden als die het recht heeft om de schade te
vorderen.

1.3

Bijzondere risico’s

1.3.1

Onroerend goed
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde(n) als eigenaar van het door hem bewoonde
pand. En ook de aansprakelijkheid van de verzekerde(n) als eigenaar van een in Europa gelegen
vakantiewoning, maar alleen als die woning maximaal 120 dagen per jaar wordt verhuurd aan
derden. Overige aansprakelijkheid voor schade door exploitatie of eigendom van onroerend goed
is uitgesloten.

1.3.2

Antennes
Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade veroorzaakt door een
antenne, ook als het gaat om schade aan het pand dat hij huurt en bewoont.

1.3.3

Dieren
Voor schade veroorzaakt door een dier vergoeden wij maximaal € 10.000,-.
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1.3.4

Opzicht
Wel gedekt
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die is veroorzaakt terwijl de verzekerde,
of iemand namens de verzekerde, deze zaken onder zich heeft. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
als de verzekerde een zaak gebruikt of leent. Men noemt dit ook wel opzicht. Voor deze dekking
geldt een maximum van € 10.000,- per gebeurtenis. Er is echter geen dekking als er sprake is van
een situatie die hierna wordt beschreven onder ‘Niet gedekt’.
Is een verzekerde aansprakelijk voor schade aan een gehuurd of kosteloos ter beschikking gesteld
(vakantie)verblijf in Nederland en/of de bijbehorende inboedel? Dan is de verzekerde daarvoor
verzekerd tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis. Maar alleen als dit verblijf geen eigendom is
van een van de verzekerden.
Niet gedekt
De volgende schade is niet gedekt:
a. Schade aan zaken die een verzekerde, of iemand namens een verzekerde, onder zich heeft in
verband met een huur-, (huur)koop-, lease-, pacht- of pandovereenkomst, vruchtgebruik of
het recht van gebruik en bewoning. Maar u bent wel tot maximaal € 10.000,- verzekerd voor
schade aan een gehuurd of kosteloos ter beschikking gesteld (vakantie)verblijf in Nederland.
b. Schade aan zaken die een verzekerde, of iemand namens een verzekerde, onder zich heeft in
verband met de uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven)beroep. Of in verband met het
verrichten van werkzaamheden; er is hiervoor wel dekking als het gaat om een vriendendienst.
c. Schade aan zaken die een verzekerde, of iemand namens een verzekerde, onder zich heeft
zonder daartoe gerechtigd te zijn.
d. Schade aan motorrijtuigen, (sta)caravans, motor- en zeilvaartuigen (inclusief (kite)
surfplanken) en luchtvaartuigen die een verzekerde of iemand namens een verzekerde onder
zich heeft.

1.4

Wat is niet verzekerd?
De Aansprakelijkheidsverzekering Particulier geeft een ruime dekking. Maar wij vergoeden
niet alles. Naast de uitsluitingen in de algemene voorwaarden, zijn er voor deze verzekering de
volgende uitsluitingen

1.4.1

Opzet
U heeft geen dekking als u in strijd met het recht met opzet iets doet of niet doet waardoor schade
ontstaat. De in feite toegebrachte schade is hierbij een te verwachten of normaal gevolg van wat u
doet of niet doet.
In welke gevallen geldt de opzetuitsluiting?
De uitsluiting geldt als u zich maatschappelijk ongewenst of crimineel gedraagt. Dat is in ieder
geval zo bij gedragingen die een gevaar voor personen of zaken kunnen opleveren, zoals:
– brandstichting, vernieling en beschadiging;
– afpersing, bedrog, oplichting, bedreiging, beroving, verduistering, diefstal en inbraak. Ook als
u dat met een computer of ander (technisch) hulpmiddel doet;
– geweldpleging, mishandeling, doodslag en moord.
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Deze opzetuitsluiting geldt ook bij:
– groepsaansprakelijkheid als niet u zelf maar wel iemand in een groep waarvan u deel uitmaakt
iets doet of niet doet;
– alcohol en drugs als u zoveel alcohol, drugs of andere (bedwelmende) stoffen heeft gebruikt
dat u uw eigen wil niet meer kon bepalen. Of als iemand in een groep waarvan u deel uitmaakt
zoveel alcohol, drugs of andere (bedwelmende) stoffen heeft gebruikt dat hij of zij de eigen wil
niet meer kon bepalen.

1.4.2

Aanspraken van de werkgever
Niet gedekt zijn aanspraken:
– van de werkgever van de verzekerde;
– van een rechtverkrijgende van de werkgever van de verzekerde; en
– van iemand die verwant was aan of samenwoonde met de werkgever van de verzekerde.

1.4.3

Motorrijtuigen
Voor motorrijtuigen bestaan aparte verzekeringen. Daarom is schade door motorrijtuigen niet
gedekt onder deze verzekering. Alleen in een paar bijzondere gevallen is er toch dekking.
Aansprakelijkheid is niet gedekt als de schade veroorzaakt wordt met of door een motorrijtuig dat
een verzekerde:
– in eigendom heeft;
– bezit;
– houdt;
– bestuurt;
– gebruikt.
In de volgende situaties vergoeden we wel.
– Als schade veroorzaakt wordt met of door een motorisch voortbewogen maaimachine, of een
ander motorisch voortbewogen gebruiksvoorwerp. En als dit apparaat niet harder kan dan 16
km per uur.
– Als schade veroorzaakt wordt met of door (kinder)speelgoed of een op afstand bediende
modelauto. En als dit speelgoed of deze modelauto niet harder kan dan 16 km per uur.
– Als schade veroorzaakt wordt met een e-bike. Maar alleen als de trapondersteuning van de
e-bike niet verder gaat dan 25 km per uur.

1.4.4

Vaartuigen
Aansprakelijkheid is niet gedekt als schade veroorzaakt wordt met of door een vaartuig. Bij boten
dekt de verzekering voor het vaartuig vaak al de aansprakelijkheid. Als u een boot heeft dan is
het goed hier op te letten. Alleen in een paar bijzondere gevallen is er toch dekking met deze
verzekering.
In de volgende situaties vergoeden we wel.
– Als de verzekerde passagier is van een vaartuig. De voorwaarden ‘1.2.2. Onderlinge
Aansprakelijkheid’ en ‘1.3.4 Opzicht’ blijven wel gelden.
– Als de verzekerde schade veroorzaakt met of door een roeiboot, kano, kajak of (kite)surfplank.
– Als de schade veroorzaakt wordt met een op afstand bediende modelboot. En als deze boot
niet harder kan dan 10 km per uur.
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1.4.5

Luchtvaartuigen
Bij luchtvaartuigen dekt een speciale verzekering meestal de aansprakelijkheid. Daarom is
schade door een luchtvaartuig niet gedekt onder deze Aansprakelijkheidsverzekering Particulier.
Alleen in een paar bijzondere gevallen is er toch dekking.
Aansprakelijkheid is niet gedekt als de schade veroorzaakt wordt met of door een:
– luchtvaartuig;
– modelvliegtuig;
– drone;
– zeilvliegtuig;
– doelvliegtuig;
– valschermzweeftoestel;
– kabelvlieger;
– luchtschip;
– modelraket;
– ballon met een diameter van meer dan 1 meter in geheel gevulde toestand.
In de onderstaande situatie vergoeden we wel.
– Als de verzekerde passagier is van een luchtvaartuig. De voorwaarden ‘1.2.2. Onderlinge
Aansprakelijkheid’ en ‘1.3.4 Opzicht’ blijven wel gelden.

1.4.6

Wapens
Niet gedekt is aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt in verband met het
bezit en/of gebruik van (vuur)wapens als bedoeld in de Wet Wapens en Munitie. En ook niet voor
schade die is veroorzaakt in verband met het gebruik van (vuur)wapens tijdens de jacht.

1.4.7

Seksuele gedragingen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door – of voortvloeit uit – de
seksuele geaardheid van een verzekerde of seksueel getinte gedragingen van een verzekerde, van
welke aard dan ook. Deze aansprakelijkheid is ook niet gedekt als de schade is veroorzaakt door
iemand anders die deel uitmaakt van een groep waartoe de verzekerde ook behoorde.

1.4.8

Niet nakomen overeenkomst
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade door het niet of niet tijdig nakomen van een
overeenkomst.

1.4.9

Molest
Niet gedekt is schade veroorzaakt door of ontstaan uit molest.

1.4.10 Verhaalsbijstand
Er is geen dekking voor rechtsbijstand om schade te verhalen die de verzekerde heeft geleden
door een onrechtmatige daad van derden.
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Artikel 2
Op welke vergoeding heeft de verzekerde recht?
2.1

Welke kosten worden maximaal vergoed?
De verzekerde is verzekerd voor maximaal het verzekerd bedrag dat op de polis staat.
Eigen risico per verzekeringsjaar
U leest op uw polisblad hoe hoog het eigen risico is. De verzekerde kan aanspraak maken op een
uitkering wanneer de kosten boven dit bedrag uitkomen. Het bedrag aan eigen risico geldt per
polis per verzekeringsjaar. Wordt de verzekering binnen een verzekeringsjaar gestopt? Dan blijft
het eigen risico voor dat gedeeltelijke jaar net zo hoog als voor een volledig jaar.

2.2

Vermindering recht op uitkering
Heef u of een verzekerde zich niet gehouden aan de verplichting om schade te voorkomen of
te beperken? Dan kunnen wij de uitkering verminderen met het bedrag van de schade die wij
daardoor hebben geleden.

2.3

Zekerheidsstelling
De overheid kan om een borgsom vragen als zekerheidsstelling voor een te betalen schade aan
een benadeelde. De verzekerde kan dan een waarborgsom moeten betalen. Wij betalen voor deze
waarborgsom maximaal 10% van het verzekerde bedrag.
Wat zijn de voorwaarden?
– De schade waarvoor de borgsom gevraagd wordt is gedekt volgens de voorwaarden.
– De verzekerde verleent ons alle medewerking om de betaalde borgsom van de overheid terug
te krijgen.
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Artikel 3
Hoe werkt de schaderegeling?
Als de verzekerde schade heeft, wil hij natuurlijk dat alles zo snel mogelijk weer in
orde komt. Het is daarom belangrijk dat hij zo snel mogelijk contact opneemt met uw
verzekeringsadviseur. Hieronder leest u hoe het gaat met de afhandeling van de schade.
3.1

Welke informatie is nodig om schade af te handelen?
Wil de verzekerde beroep doen op deze verzekering? Dan stuurt hij ons:
– zo snel mogelijk een melding van de gebeurtenis;
– alle ontvangen documenten, zoals aansprakelijkheidsstellingen, dagvaardingen en stukken in
verband met strafvervolging; hij stuurt die dan direct op en beantwoordt ze niet;
– een door hem ondertekende verklaring over de oorzaak, toedracht en omvang van de schade.

3.2

Schadeloosstelling
Als er dekking is zorgen wij voor de behandeling en vaststelling van de schade. Wij hebben het
recht om benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen.
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Begrippenlijst
Bereddingskosten
Kosten van uitzonderlijke maatregelen die moeten worden gemaakt om onmiddellijk dreigende
schade te voorkomen of te verminderen.

Dekking/gedekt
Het verzekerd zijn; aanspraak op de uitkeringen van deze verzekering.

Gebeurtenis
Het feitelijke voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen waaruit de schade is
ontstaan.

Molest
Onder molest valt het volgende.
– Gewapend conflict:
elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander,
bestrijden met gebruik van militaire machtsmiddelen. Onder gewapend conflict verstaan wij
ook het gewapend optreden van de Vredesmacht der Verenigde Naties.
– Burgeroorlog:
een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat
waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is.
– Opstand:
georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat dat is gericht tegen het openbaar gezag.
– Binnenlandse onlusten:
min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich op verschillende plaatsen
binnen een staat voordoen.
– Oproer:
een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging die is gericht tegen het
openbaar gezag.
– Muiterij:
een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van de gewapende macht
die is gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.

Onrechtmatige daad
Een onrechtmatige daad is een begrip dat in het Burgerlijk Wetboek is omschreven. Het is een:
– inbreuk op een recht, en
– iets dat wordt gedaan of nagelaten in strijd met een wettelijke plicht of wat volgens het
ongeschreven recht gepast is in het maatschappelijk verkeer.

Opzet
Er is sprake van opzet, als u iets doet of niet doet waarbij u:
– de bedoeling heeft schade te veroorzaken (opzet als oogmerk);
– niet de bedoeling heeft schade te veroorzaken, maar u zeker weet dat er schade ontstaat
(opzet met zekerheidsbewustzijn);
– niet de bedoeling heeft schade te veroorzaken, maar u de aanmerkelijke kans dat er schade
ontstaat voor lief neemt. En toch handelt u (niet) zo (voorwaardelijke opzet).
Opzet wordt objectief uit de feiten, omstandigheden en/of uw gedragingen afgeleid.
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Ons/onze
Zie wij/ons/onze.

Personenschade
Schade aan een persoon. Er moet sprake zijn van letsel of van aantasting van de gezondheid. Of
van overlijden. Onder personenschade valt ook alle schade die hieruit voortkomt.

Proceskosten
Kosten die worden gemaakt om een procedure te voeren. Of omdat de verzekerde rechtsbijstand
heeft ontvangen.

Schade
Personenschade en zaakschade.

U/uw
Degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan. U staat op het polisblad als
verzekeringnemer. U heeft de verzekering afgesloten voor uzelf en/of andere personen. Dit zijn de
verzekerden.

Verzekerde(n)
Iedere persoon die als verzekerde op de polis vermeld staat. Dit bent u en eventueel uw
gezinsleden (personen wie met in gezinsverband wordt samengewoond) of uw werknemer en
eventueel zijn gezinsleden. Naast de verzekerden gezinsleden die op het polisblad staan, zijn
met de gezinsdekking ook uitwonende kinderen die zijn ingeschreven voor een voltijd opleiding
meeverzekerd.

Verzekeringnemer
Degene die het pakket heeft afgesloten.

Verzekeringsjaar
Periode van een jaar die start op de ingangsdatum van het Expat Pakket Individueel. Na elk jaar
verlengen wij het pakket steeds met 12 maanden. Dit betekent ook steeds de start van een nieuw
verzekeringsjaar.

Wapen
Een wapen waarvoor in Nederland een vergunning verplicht is volgens de Wet wapens en munitie.

Wij/ons/onze
Goudse Schadeverzekeringen N.V., ook afgekort als De Goudse.

Zaakschade/schade aan zaken
Schade aan onroerende en roerende zaken, waaronder dieren. Er moet sprake zijn van
beschadiging, vernietiging of het kwijtraken van zaken. Onder zaakschade valt ook alle schade
die hieruit voortkomt. Het moet gaan om zaken die geen eigendom zijn van de verzekerden.
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