Aansprakelijkheidsverzekering
Particulieren (AVP)
Polisvoorwaarden BP1100-02
Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP).
Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden DBP gelden deze polisvoorwaarden.
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Polisvoorwaarden
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
Artikel 1.1 Begrippen
1.1.1 Verzekerde
De verzekerden zijn de personen zoals genoemd in een van de hierna genoemde categorieën personen.
De van toepassing zijnde categorie is in de polis vermeld.
1.1.1.1 Alleenstaande zonder kind(eren)
a. Verzekeringnemer.
b. Logés van verzekeringnemer.
c. Huispersoneel van verzekeringnemer, voorzover het gaat om werkzaamheden die voor verzekeringnemer
worden verricht.
1.1.1.2 Alleenstaande met kind(eren)
a. Verzekeringnemer.
b. Minderjarige kinderen van verzekeringnemer, waaronder pleeg- en stiefkinderen.
c. Meerderjarige ongehuwde kinderen van verzekeringnemer, waaronder pleeg- en stiefkinderen, die bij hem
inwonen of voor studie uitwonend zijn.
d. Logés van verzekeringnemer.
e. Huispersoneel van verzekeringnemer en van inwonende kinderen, voorzover het gaat om werkzaamheden
die voor hen worden verricht.
1.1.1.3 Gezin zonder kind(eren)
a. Verzekeringnemer.
b. Elke persoon met wie verzekeringnemer in duurzaam gezinsverband samenwoont, met uitzondering van
kinderen, pleeg- en stiefkinderen.
c. Ouders, schoonouders, grootouders en ongehuwde bloed- en aanverwanten van verzekeringnemer en van
degene met wie verzekeringnemer in duurzaam gezinsverband samenwoont, allen voorzover die personen
bij hen inwonen, met uitzondering van kinderen, pleeg- en stiefkinderen.
d. Logés van verzekeringnemer en van degene met wie verzekeringnemer in duurzaam gezinsverband
samenwoont.
e. Huispersoneel van verzekeringnemer en van degene met wie verzekeringnemer in duurzaam
gezinsverband samenwoont, voorzover het gaat om werkzaamheden die voor hen worden verricht.
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1.1.1.4 Gezin met kind(eren)
a. Verzekeringnemer.
b. Elke persoon met wie verzekeringnemer in duurzaam gezinsverband samenwoont.
c. Minderjarige kinderen van verzekeringnemer en van degene met wie verzekeringnemer in duurzaam
gezinsverband samenwoont, waaronder pleeg- en stiefkinderen.
d. Meerderjarige ongehuwde kinderen van verzekeringnemer en van degene met wie verzekeringnemer in
duurzaam gezinsverband samenwoont, waaronder pleeg- en stiefkinderen, die bij hen inwonen of voor
studie uitwonend zijn.
e. Ouders, schoonouders, grootouders en ongehuwde bloed- en aanverwanten van verzekeringnemer en van
degene met wie verzekeringnemer in duurzaam gezinsverband samenwoont, allen voorzover die personen
bij hen inwonen.
f. Logés van verzekeringnemer en van degene met wie verzekeringnemer in duurzaam gezinsverband
samenwoont.
g. Huispersoneel van verzekeringnemer en van degene met wie verzekeringnemer in duurzaam
gezinsverband samenwoont, voorzover het gaat om werkzaamheden die voor hen worden verricht.
1.1.2 Beredding
Maatregelen die door of namens verzekeringnemer of verzekerde binnen redelijke grenzen zijn genomen bij een
ophanden zijnde of reeds ontstane schade door een gedekte gebeurtenis om die schade te voorkomen en/of te
verminderen.
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Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking
DEKKING AVP
Artikel 2.1 Omvang van de dekking
Gedekt is de hierna omschreven burgerrechtelijke aansprakelijkheid van verzekerde voor schade door een
gebeurtenis, indien sprake is van alle hierna genoemde omstandigheden.
a. De gebeurtenis vindt plaats nadat deze Dekking is ingegaan.
b. Bij het aangaan van deze Dekking was onzeker dat de gebeurtenis zou plaatsvinden.
c. De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied.
Deze Dekking geldt voor elke verzekerde persoon die zijn woonplaats in Nederland heeft.
Deze Dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som.
2.1.1 Particulier
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een verzekerde persoon als particulier (behalve huispersoneel).
2.1.2 Bedrijf / beroep / werkzaamheden
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de hierna genoemde verzekerde personen ten aanzien van het door
hen uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep of het verrichten van betaalde werkzaamheden, zoals
hierna omschreven.
a. Huispersoneel, voorzover het gaat om werkzaamheden die voor andere verzekerde personen worden
verricht.
b. Kinderen die werkzaamheden verrichten voor een derde, al dan niet tegen betaling, tijdens vakantie, in vrije
tijd of in het kader van een studie.
Niet gedekt zijn de aanspraken van de werkgever of diens rechtverkrijgenden of nagelaten betrekkingen.
Niet gedekt is de overige aansprakelijkheid verband houdend met het uitoefenen van een (neven)bedrijf of
(neven)beroep of het verrichten van betaalde werkzaamheden.
2.1.3 Onderling
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van verzekerde personen ten opzichte van elkaar alleen indien sprake is
van schade aan personen en/of schade aan zaken van huispersoneel als gevolg van een bedrijfsongeval.
Deze dekking is beperkt tot vorderingen van een natuurlijke persoon (of zijn nagelaten betrekkingen) die
rechtstreeks bij de gebeurtenis was betrokken en hierdoor werd benadeeld.
Niet gedekt is overige onderlinge aansprakelijkheid.
2.1.4 Onroerende zaken
De dekking ten aanzien van onroerende zaken geldt alleen voor onroerende zaken zoals hierna genoemd.
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2.1.4.1 Gebouw / drijvende woning
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van verzekeringnemer als bezitter van een door hem bewoond en in
Nederland gelegen gebouw en/of drijvende woning, inclusief alle bijbehorende bouwsels, ook indien sprake is
van een van de omstandigheden zoals hierna vermeld.
Deze dekking geldt ook voor verzekerde personen die bij verzekeringnemer inwonen.
a. Het gebouw / de drijvende woning wordt niet meer door een van de genoemde personen zelf bewoond,
maar is nog wel in diens bezit. In dat geval eindigt de dekking twee jaar nadat de laatste verzekerde persoon
het gebouw / de drijvende woning heeft verlaten.
b. Het gebouw / de drijvende woning wordt nog niet door een van de genoemde personen zelf bewoond. In
dat geval eindigt de dekking twee jaar na het verkrijgen van het gebouw / de drijvende woning indien een
van de genoemde personen het gebouw / de drijvende woning dan nog niet zelf bewoont.
Deze dekking geldt ook indien een gedeelte van de onroerende zaak wordt verhuurd.
2.1.4.2 Tweede woning / recreatiewoning / stacaravan / volkstuinhuisje
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van verzekeringnemer als bezitter van een in Europa gelegen tweede
woning, recreatiewoning, stacaravan en/of huisje op een volkstuin, inclusief alle bijbehorende bouwsels.
Deze dekking geldt ook voor verzekerde personen die bij verzekeringnemer inwonen.
Deze dekking geldt niet indien de onroerende zaak uitsluitend dient tot verhuur aan derden.
2.1.4.3 Zonwering / (schotel)antenne / vlaggenstok / voorzetraam
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van verzekerde als bezitter van een zonwering, (schotel)antenne,
vlaggenstok en/of voorzetraam.
Deze dekking geldt ook voor schade aan een door verzekerde gehuurd en bewoond en in Nederland gelegen
gebouw / drijvende woning.
2.1.5 Woning in aanbouw
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van verzekerde als opdrachtgever van een in Nederland te bouwen
gebouw en/of drijvende woning, inclusief alle bijbehorende bouwsels.
Deze dekking geldt niet voor logés en huispersoneel.
2.1.6 Vakantieverblijf
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan een voor vakantiedoeleinden gebruikt
vakantieverblijf en de bijhorende inboedel door een van de hierna genoemde gebeurtenissen.
a. Brand.
b. Water en/of stoom die door een defect onvoorzien zijn gestroomd uit een binnenshuis aanwezige
waterleiding-, centrale verwarmings-, airconditioning- of sprinklerinstallatie.
c. Water dat door een defect onvoorzien is gestroomd uit aan- en afvoerleidingen en/of toestellen, die zijn
aangesloten op deze installaties.
d. Water dat is overgelopen uit deze installaties en/of toestellen.
2.1.7 Schade
Onder schade wordt verstaan:
a. Lichamelijk letsel of benadeling van de gezondheid van een persoon, beide al dan niet de dood tot gevolg
hebbend, en schade die daaruit voortvloeit.
b. Materiële schade aan en verlies van zaken en schade die daaruit voortvloeit, voorzover het gaat om zaken
die volledig van anderen zijn dan van
verzekerde personen,
personen die met verzekeringnemer samenwonen of bij hem inwonen en
de echtgenoot of geregistreerde partner van verzekeringnemer.
2.1.8 Dekkingsgebied
De gehele wereld.
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Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen
Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel Omvang van de dekking.
De in dit artikel genoemde dekkingen gelden ook indien de totale schadevergoeding hierdoor boven de verzekerde som
uitkomt.
2.2.1 Beredding
Redelijke kosten van beredding en materiële schade aan zaken die bij de beredding zijn ingezet.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som.
2.2.2 Verweer
a. Verweer dat op verlangen en onder leiding van verzekeraar wordt gevoerd, ook in een eventueel door een
benadeelde tegen een verzekerde (rechts)persoon of verzekeraar aanhangig gemaakt proces, alsmede de
daaruit voortvloeiende proceskosten tot betaling waarvan verzekerde of verzekeraar mocht worden
veroordeeld.
b.

Rechtsbijstand die op verlangen van verzekeraar wordt verleend in een tegen een verzekerde
(rechts)persoon aanhangig gemaakt strafgeding.

2.2.3 Wettelijke rente
Verschuldigde wettelijke rente over de verschuldigde schadevergoeding.
2.2.4 Borgsom
Verstrekking van een borgsom in verband met een gedekte schade door verzekeraar indien een overheid dit
verlangt ter waarborging van rechten van een benadeelde.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal 10% van de verzekerde som voor alle verzekerden samen.
Verzekerde is verplicht verzekeraar te machtigen over de borgsom te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven
en alle medewerking te verlenen om terugbetaling te bewerkstelligen.
2.2.5 Ontbreken aansprakelijkheid
Schade aan derden en/of zaken van derden waarvoor verzekerde niet aansprakelijk is, zoals hierna nader
omschreven.
Verzekeraar beoordeelt in dat geval elke aanspraak alsof de schade niet in het kader van de genoemde situatie is
veroorzaakt.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot een maximum van € 12.500,-.
Aanspraken die benadeelde uit anderen hoofde heeft, worden in mindering gebracht.
Deze dekking geldt niet indien sprake is van een van de hierna genoemde omstandigheden.
a. Het ontstaan van de schade is te wijten aan eigen schuld van de benadeelde.
b. Het betreft aanspraken van anderen dan een natuurlijke persoon (of diens nagelaten betrekkingen) die
rechtstreeks bij de gebeurtenis was betrokken en hierdoor werd benadeeld.
2.2.5.1 Vriendendienst
Schade in verband met het door verzekerde verrichten van een vriendendienst.
2.2.5.2 Sport / spel
Schade in verband met het door verzekerde beoefenen van een sport en/of spel indien sprake is van alle hierna
genoemde omstandigheden.
a. De schade is veroorzaakt tijdens en in direct verband met de sport- / spelbeoefening.
b. De schade is toegebracht aan iemand anders dan een (mede)sporter / (mede)speler.
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2.2.5.3 Logeren / oppassen
Schade veroorzaakt door een verzekerde persoon op een logeer- of oppasadres bij familie, vrienden of kennissen,
indien sprake is van alle hierna genoemde omstandigheden.
a. De verzekerde persoon is jonger dan 14 jaar.
b. De benadeelde was zelf met het toezicht op deze verzekerde persoon belast.
2.2.5.4 Verzorgen huisdier
Schade geleden door derden in verband met het verzorgen van en/of toezicht houden op een huisdier van
verzekerde.

Artikel 2.3 Beperking uitkeringsverplichting
De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt indien sprake is van schade die verband houdt met het
terrorismerisico overeenkomstig de Clausule terrorismedekking, zoals vermeld in Hoofdstuk Terrorisme.
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Hoofdstuk 3 Uitsluitingen
Artikel 3.1 Algemene uitsluitingen
De algemene uitsluitingen zijn vermeld in Hoofdstuk Uitsluitingen van de polisvoorwaarden DBP.

Artikel 3.2 Uitsluitingen Dekking AVP
3.2.1 Categorie verzekerden
Schade veroorzaakt door personen in een andere categorie personen dan die als verzekerde in de polis is
vermeld.
Indien als verzekerde in de polis is vermeld een alleenstaande zonder kind(eren) of een gezin zonder kind(eren),
is schade veroorzaakt door kinderen, waaronder pleeg- en stiefkinderen, van verzekeringnemer en van degene
met wie verzekeringnemer in duurzaam gezinsverband samenwoont, uitgesloten.
Indien echter voortzetting van de verzekering wordt overeengekomen met dekking voor schade door kinderen,
zoals genoemd in Hoofdstuk Wijziging van het risico onder 'Gevolgen van niet melden risicowijziging', zal
verzekeraar voor deze schade dekking verlenen. Voor rekening van verzekerde blijft dan een bedrag van € 150,-.
3.2.2 Motorrijtuig
Schade toegebracht met of door een motorrijtuig indien sprake is van alle hierna genoemde omstandigheden.
a. Het betreft een motorrijtuig zoals omschreven in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
(WAM).
b. Het betreft een motorrijtuig dat verzekerde onder zich heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt.
Deze uitsluiting geldt niet voor de hierna genoemde schade.
c. Schade veroorzaakt door verzekerde als passagier van een motorrijtuig.
d. Schade veroorzaakt door huispersoneel van verzekeringnemer en/of van degene met wie verzekeringnemer
in duurzaam gezinsverband samenwoont, met of door een motorrijtuig waarvan geen van de andere
verzekerde personen dan het huispersoneel houder of bezitter is.
e. Schade toegebracht met of door:
een motorisch voortbewogen maaimachine of ander dergelijk gebruiksvoorwerp;
kinderspeelgoed;
een op afstand bedienbare modelauto;
- een aanhangwagen die is voorzien van een mover, voorzover de schade buiten het verkeer is ontstaan en
daarom niet onder de WAM of een daarmee overeenkomende wet valt;
tenzij deze voertuigen een snelheid kunnen bereiken van meer dan 16 km per uur.
f. Schade toegebracht met of door een fiets met elektrische trapondersteuning.
g. Schade veroorzaakt tijdens joyriding met een motorrijtuig door een verzekerde persoon die jonger is dan 18
jaar indien sprake is van een van de hierna genoemde omstandigheden.
De joyriding vond plaats met geweldpleging.
- De joyriding vond plaats met een motorrijtuig waarvoor geen aansprakelijkheidsverzekering was
afgesloten.
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3.2.3 Vaartuig
a. Schade toegebracht met of door een vaartuig dat verzekerde onder zich heeft, bezit, houdt, bestuurt of
gebruikt.
b. Schade toegebracht met of door enig ander object dat bestemd is voor voortbeweging in of over het water,
zoals een kitesurfplank.
Deze uitsluiting geldt niet voor de hierna genoemde schade.
c. Schade veroorzaakt door verzekerde als passagier van een vaartuig.
d. Schade toegebracht met of door een roeiboot, kano, zeilboot of zeilplank, beide met een zeiloppervlak van
maximaal 16 m², tenzij deze vaartuigen zijn voorzien van een (buitenboord)motor met een vermogen van
meer dan 4 pk.
e. Schade toegebracht met of door een op afstand bedienbare modelboot, tenzij dit vaartuig is voorzien van
een (buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 4 pk.
f. Schade toegebracht met of door een drijvende woning.
3.2.4 Luchtvaartuig
Schade toegebracht met of door een luchtvaartuig.
Deze uitsluiting geldt niet voor de hierna genoemde schade.
a. Schade veroorzaakt door verzekerde als passagier van een luchtvaartuig.
b. Schade toegebracht met of door een modelvliegtuig met een gewicht van maximaal 25 kg.
c. Schade toegebracht met of door een kabelvlieger met een oppervlakte van maximaal 1,5 m².
d. Schade toegebracht met of door een ballon met een diameter in geheel gevulde toestand van maximaal 1 m.
e. Schade toegebracht met of door deltavliegen, parasailen en parachutespringen.
3.2.5 Opzicht
Schade aan de hierna genoemde zaken.
a. Zaken die verzekerde, of iemand namens hem, onder zich heeft uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-,
pacht- of pandovereenkomst of vruchtgebruik, met inbegrip van het recht van gebruik en bewoning.
b. Zaken die verzekerde, of iemand namens hem, onder zich heeft uit hoofde van de uitoefening van een
(neven)bedrijf of (neven)beroep en/of het verrichten van handenarbeid, anders dan bij wijze van
vriendendienst.
c. Zaken die verzekerde onrechtmatig onder zich heeft.
d. Motorrijtuigen, (sta)caravans, aanhangwagens, vaartuigen en luchtvaartuigen, die verzekerde, of iemand
namens hem, onder zich heeft.
e. Geld / geldswaardig papier, met inbegrip van creditcards en pasjes die als betaalmiddel kunnen worden
gebruikt, dat verzekerde, of iemand namens hem, onder zich heeft. Deze uitsluiting geldt niet voor schade
door brand en/of water.
Voor schade aan andere zaken die verzekerde onder zich heeft wordt een maximum vergoeding verleend van €
12.500,- per gebeurtenis.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
a. een verzekerde persoon die de leeftijd van 14 jaar niet heeft bereikt, tenzij een verzekerde persoon van 14
jaar of ouder de desbetreffende zaak onder zich heeft;
b. schade aan het door verzekerde gehuurde en door hem bewoonde gebouw / drijvende woning door een
zonwering, (schotel)antenne, vlaggenstok en/of voorzetraam;
c. schade aan een voor vakantiedoeleinden gebruikt vakantieverblijf en de bijbehorende inboedel door een van
de hierna genoemde gebeurtenissen.
- Brand.
- Water en/of stoom die door een defect onvoorzien zijn gestroomd uit een binnenshuis aanwezige
waterleiding-, centrale verwarmings-, airconditioning- of sprinklerinstallatie.
- Water dat door een defect onvoorzien is gestroomd uit aan- en afvoerleidingen en/of toestellen, die zijn
aangesloten op deze installaties.
- Water dat is overgelopen uit deze installaties en/of toestellen.
d. schade aan motorrijtuigen waarmee door verzekerde jonger dan 18 jaar tijdens joyriding is gereden tot een
maximum van € 7.500,- .
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3.2.6 Jachtrisico
Schade door of in verband met bezit en/of gebruik tijdens de jacht van een wapen zoals bedoeld in de Wet
Wapens en Munitie.
3.2.7 Wapens
Schade door of in verband met verboden bezit en/of verboden gebruik van een wapen zoals bedoeld in de Wet
Wapens en Munitie.
3.2.8 Seksuele gedragingen
Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan
ook van:
a. een verzekerde persoon;
b. een of meer personen die behoren tot een groep personen waartoe ook een verzekerde persoon behoort, ook
ingeval die verzekerde persoon niet zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten.
3.2.9 Opzet
Schade in verband met opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten door:
a. een verzekerde persoon;
b. een of meer personen die behoren tot een groep personen waartoe ook een verzekerde persoon behoort, ook
ingeval die verzekerde persoon niet zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten.
Aan het opzettelijke karakter van handelen of nalaten door genoemde personen doet niet af of zij zodanig onder
invloed van alcohol of enige andere bedwelmende, opwekkende of soortgelijke stof verkeren, dat zij niet in staat
zijn hun wil te bepalen.
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Hoofdstuk 4 Schade
De informatie over schade is vermeld in Hoofdstuk Schade van de polisvoorwaarden DBP.
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Hoofdstuk 5 Premie
Artikel 5.1 Premiebetaling
De informatie over premiebetaling is vermeld in Hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden DBP.

Artikel 5.2 Sancties bij niet nakomen betalingsverplichtingen
De informatie over sancties bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen is vermeld in Hoofdstuk Premie van de
polisvoorwaarden DBP.

Artikel 5.3 Terugbetaling van premie
De informatie over terugbetaling van premie is vermeld in Hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden DBP.

Artikel 5.4 Premievaststelling
De informatie over premievaststelling is vermeld in Hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden DBP.
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Hoofdstuk 6 Herziening van tarieven en/of voorwaarden
De informatie over herziening van tarieven en/of voorwaarden is vermeld in Hoofdstuk Herziening van tarieven en/of
voorwaarden van de polisvoorwaarden DBP.
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Hoofdstuk 7 Wijziging van het risico
Artikel 7.1 Risicowijziging
Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden, verzekeraar in
kennis te stellen van wijzigingen, zoals hierna is aangegeven, tenzij verzekeringnemer aannemelijk maakt dat hij
van het optreden van die wijziging niet op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn.
7.1.1. Risicowijziging Dekking AVP
a. Een verzekerde persoon houdt op zijn woonplaats in Nederland te hebben.
b. Wijziging van de gezinssamenstelling van verzekeringnemer die zodanig is dat hij is gaan behoren tot een
andere categorie personen dan die als verzekerde in de polis is vermeld.
7.1.2 Voortzetting na risicowijziging
a. Na ontvangst van de melding van de risicowijziging beoordeelt verzekeraar of gewijzigde of
voortbouwende voortzetting van de verzekering op basis van de dan geldende acceptatierichtlijnen en
tarieven mogelijk is.
b.

Indien gewijzigde of voortbouwende voortzetting wordt overeengekomen, wordt de nieuwe premie
berekend en/of worden de nieuwe voorwaarden toegepast op basis van de dan geldende tarieven en
voorwaarden, vanaf de datum waarop de risicowijziging plaatsvond.

c.

Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over voortzetting van de verzekering, eindigt de
verzekering één maand na de mededeling hiervan door verzekeraar.

Zolang de verzekering niet is geëindigd, alsmede zolang voortzetting niet is overeengekomen, blijft deze
ongewijzigd van kracht.
7.1.3 Gevolgen van niet melden risicowijziging
a. Verzuimt verzekeringnemer tijdig verzekeraar in kennis te stellen van de risicowijziging, maar voortzetting
zou zijn overeengekomen indien verzekeringnemer zijn verplichting tot melding wel zou zijn nagekomen,
zijn per de wijzigingsdatum opeisbaar de premie en assurantiebelasting die verzekeringnemer na de
risicowijziging verschuldigd zou zijn.
b.

Indien voortzetting op basis van gewijzigde voorwaarden zou zijn overeengekomen, bestaat, vanaf de
datum waarop verzekeringnemer de risicowijziging uiterlijk had moeten melden, slechts dekking alsof deze
voorwaarden waren overeengekomen.

c.

Indien geen voortzetting zou zijn overeengekomen, bestaat er geen dekking voor schaden die zijn ontstaan
na de datum waarop verzekeringnemer de risicowijziging uiterlijk had moeten melden.

Artikel 7.2 Risicobeperking
a.

Indien concrete omstandigheden of ontwikkelingen, zoals aard en omvang van het schadeverloop,
verzekeraar tot het oordeel brengen dat toekomstige schade kan worden voorkomen of beperkt door het
nemen van risicobeperkende maatregelen door verzekeringnemer, heeft verzekeraar het recht het nemen
van deze maatregelen voor te schrijven.

b.

Verzekeringnemer is verplicht om in redelijkheid zorg te dragen voor en/of bij te dragen aan het nemen van
de door verzekeraar aangegeven maatregelen.

Het in dit hoofdstuk bepaalde kan niet tot verlenging van de overeenkomst of tot beperking van de mogelijkheid
tot beëindiging op andere gronden leiden.
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Hoofdstuk 8 Einde van de verzekering
De informatie over het einde van de verzekering is vermeld in Hoofdstuk Einde van de verzekering van de polisvoorwaarden
DBP.
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Hoofdstuk 9 Aanvullende polisbepalingen
Artikel 9.1 Persoonsgegevens
De informatie over persoonsgegevens is vermeld in Hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de polisvoorwaarden DBP.

Artikel 9.2 Toepasselijk recht
De informatie over toepasselijk recht is vermeld in Hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de polisvoorwaarden DBP.

Artikel 9.3 Klachten
De informatie over klachten is vermeld in Hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de polisvoorwaarden DBP.
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Hoofdstuk 10 Terrorisme
De Clausule terrorismedekking en de samenvatting uitkeringsprotocol NHT zijn vermeld in Hoofdstuk Terrorisme van de
polisvoorwaarden DBP.
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Hoofdstuk 11 Nadere omschrijvingen
Voor deze verzekering gelden geen nadere omschrijvingen.
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