Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
Telefoon (058) 297 97 97

Inhoudsopgave
Rubriek 1
Art. 1 Begripsomschrijvingen
Art. 2 Hoedanigheid
Art. 3 Omvang van de verzekering
Art. 4 Uitsluitingen
Art. 5 Verplichtingen van verzekerde na schade
Art. 6 Schaderegeling
Rubriek 2
Art. 7 Begripsomschrijvingen
Art. 8 Omvang van de verzekering
Art. 9 Verzekering buiten het gebouw of elders
Art. 10 Bijzondere uitsluitingen
Art. 11 Verplichtingen bij schade
Art. 12 Schaderegeling
Art. 13 Vaststelling van de schade
Art. 14 Schadevergoeding
Art. 15 Waardebasis
Rubriek 3
Art. 16 Begripsomschrijvingen
Art. 17 Omvang van de verzekering
Art. 18 Bijzondere uitsluitingen
Art. 19 Verplichtingen na een ongeval

Voorwaarden modelnummer M006A

Art. 3
A

B

C
1.

RUBRIEK 1
Aansprakelijkheid voor Particulieren
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Begripsomschrijvingen
Verzekeringsgebied
De gehele wereld.
Gebeurtenis
Een binnen de geldigheidsduur van de verzekering plaatsvindend schade veroorzakend voorval waarbij een of meer
verzekerde(n) is/zijn betrokken; direct met elkaar verband
houdende voorvallen worden daarbij als één gebeurtenis
beschouwd.
Schade
Schade aan personen en/of schade aan zaken.
1. Onder schade aan personen 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.
2. Onder schade aan zaken wordt verstaan: schade door
beschadiging, vermissing, verlies, vernietiging en het vuil en
verontreinigd worden. Dit geldt uitsluitend voor zaken van
anderen dan verzekerden, met inbegrip van daaruit voortvloeiende schade.
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Art. 2
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Hoedanigheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde als
particulier. De aansprakelijkheid voor schade verband
houdende met het uitoefenen van een (neven)bedrijf of
(neven)beroep en het verrichten van betaalde handenarbeid
is niet gedekt.
Deze beperkingen van hoedanigheid gelden niet voor:
1. minderjarige kinderen van de verzekerden, waaronder
adoptie-, pleeg- en stiefkinderen, indien zij tijdens vakantie,
vrije tijd of studie werkzaamheden voor anderen dan de
verzekerden verrichten al dan niet tegen betaling;
2. verzekerden als stagiaires tijdens de periode van opleiding;
3. verzekerden die onbetaald vrijwilligerswerk verrichten.
De aansprakelijkheid van de kinderen is in dit geval slechts
verzekerd, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt
gedekt door een andere verzekering; aanspraken van de
werkgever of diens rechtverkrijgenden of nagelaten betrekkingen zijn niet gedekt.
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Omvang van de verzekering
Onderlinge aansprakelijkheid verzekerden
De aansprakelijkheid van de verzekerden voor ten opzichte
van elkaar veroorzaakte schade is uitsluitend meeverzekerd
voor de door de betrokken verzekerden geleden schade aan
personen en voor zover deze verzekerden ter zake van de
gebeurtenis geen aanspraken uit andere hoofde hebben.
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.
Vriendendienst
Indien een verzekerde aan anderen dan verzekerden schade
veroorzaakt, waarvoor hij niet aansprakelijk is, omdat zijn
handelingen plaatsvonden in het kader van een vriendendienst, zal Avéro Achmea niettemin de schade vergoeden tot
een bedrag van maximaal f 25.000,- (€ 11.344,51) per
gebeurtenis. Deze uitbreiding geldt alleen indien verzekerde
onder normale omstandigheden ook burgerrechtelijk
aansprakelijk zou zijn en voorzover de schade niet aan de
benadeelde zelf te wijten is of voor zijn eigen risico is. De
uitsluitingen zoals in artikel 4 genoemd blijven onverkort van
kracht.
Proceskosten, kosten van rechtsbijstand en
wettelijke rente
Boven het verzekerde bedrag worden vergoed:
de kosten van met goedvinden of op verlangen van Avéro
Achmea gevoerde procedures of in haar opdracht verleende
rechtsbijstand;
de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte
gedeelte van de hoofdsom. Boetes, afkoopsommen en
dergelijke worden niet vergoed.
Zekerheidstelling
Indien een overheid wegens een onder de verzekering
gedekte schade het stellen van geldelijke zekerheid verlangt
ter waarborging van de rechten van benadeelden, zal Avéro
Achmea deze zekerheid verstrekken tot een maximum van
f 50.000,- (€ 22.689,01).
Verzekerden zijn verplicht Avéro Achmea te machtigen over
de zekerheid te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en
bovendien alle medewerking te verlenen om de terugbetaling
te verkrijgen.
Onroerende zaken
Met betrekking tot onroerende zaken is verzekerd:
de aansprakelijkheid van de verzekerden:
als bezitter van het door hem/haar bewoonde pand of
woonboot met de daarbij behorende bebouwingen, ook
indien een deel daarvan wordt verhuurd;
als bezitter van een woning of woonboot, die hetzij door de
bezitter niet meer wordt bewoond, doch die hij/zij nog wel in
het bezit heeft, hetzij reeds in bezit werd verkregen, doch
door hem/haar nog niet wordt bewoond, zulks voor een
periode van ten hoogste 12 maanden na het verlaten of het
verkrijgen van de woning of woonboot;
als bezitter van een in Europa gelegen tweede woning,
woonboot, recreatiewoning, stacaravan of huisje op een
volkstuincomplex, mits niet uitsluitend dienend voor verhuur
aan derden;
de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade veroorzaakt door brand aan het door hem/haar voor
vakantiedoeleinden gebruikte vakantieverblijf en de daartoe
behorende inboedel;
de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade,
veroorzaakt door brand of ontploffing aan een door
hem/haar, voor eigen permanente bewoning gehuurd, in
Nederland gelegen pand, voor zover deze schade niet op
enige verzekering het pand betreffende verhaalbaar is;
de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade veroorzaakt door een antenne, ook voor schade veroorzaakt
aan een door hem/haar gehuurd en bewoond pand respectievelijk woonboot.

Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade door
onroerende zaken, waaronder begrepen aansprakelijkheid
voor schade door onroerende zaken in aanbouw of exploitatie, zijn uitgesloten.
De in artikel 4 lid B en C genoemde uitsluiting vindt ten
aanzien van het hiervoor onder 2, 3 en 4 bepaalde geen
toepassing.
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Uitsluitingen
Molest en kernreacties
Van deze verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid
voor schade door molest en atoomkernreacties volgens de
clausules D en E zoals omschreven in artikel 11 van de
Algemene voorwaarden.
Opzet
Van de verzekering is uitgesloten:
de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk
handelen of nalaten;
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 de
groep behorende personen, ook in geval niet de verzekerde
zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten.
Aan het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk handelen
of nalaten 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.
Seksuele gedragingen
Van de verzekering is uitgesloten:
de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar seksuele
of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook;
de aansprakelijkheid van een tot een groep behorende
verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit seksuele 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
Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor
schade:
aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem/haar
onder zich heeft:
uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-,
pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht
van gebruik en bewoning);
uit hoofde van de uitoefening van een (neven)bedrijf of
(neven)beroep, het verrichten van handenarbeid anders dan
bij wijze van vriendendienst;
aan zaken, die een verzekerde onrechtmatig onder zich
heeft, tenzij de betreffende verzekerde jonger is dan 14 jaar;
aan motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens, motor- en
zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken) en luchtvaartuigen,
die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder zich
heeft;
bestaande uit en/of als gevolg van verlies, diefstal of vermissing van geld, geldswaardige papieren, bank-, giro-,
betaalpassen of creditcards, die een verzekerde of iemand
namens hem/haar onder zich heeft.
Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade aan
zaken die een verzekerde onder zich heeft anders dan in de
gevallen bedoeld onder 1 zijn verzekerd tot een bedrag van
f 25.000,- (€ 11.344,51) per gebeurtenis.
De dekking van de aansprakelijkheid voor brandschade aan
het door verzekerde voor vakantiedoeleinden gebruikte
vakantieverblijf, voor schade door een antenne aan het
gehuurde pand en voor schade als passagier als vermeld in
artikel 1, 4.E, 4.F en 4.G blijft onverminderd van kracht.
Motorrijtuigen
Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of
gebruikt.
Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor:
de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van
een motorrijtuig; het bepaalde in artikel 3.A en artikel 4.D
blijft echter onverkort van toepassing;
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b. de aansprakelijkheid van de verzekerde als
eigenaar/gebruiker van motorisch voortbewogen maaimachines, kinderspeelgoed en dergelijke gebruiksvoorwerpen, mits zij een snelheid van 10 km per uur niet
kunnen overschrijden, alsmede van op afstand bediende
modelauto’s;
c. de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade veroorzaakt met of door een caravan, boottrailer, paardentrailer
of andere aanhangwagen voor particulier gebruik, tenzij deze
verbonden is met of gekoppeld aan een motorrijtuig of na
daarvan te zijn losgemaakt of losgeraakt nog niet buiten het
verkeer tot stilstand is gekomen;
d. de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade veroorzaakt met of door zaken, die zich bevinden of welke
worden geladen op of gelost, dan wel vallen of gevallen zijn
van een motorrijtuig of aanhanger.
De onder a t/m d omschreven dekking geldt niet voor zover
de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering.
Vaartuigen
1. Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt met of door een vaartuig.
2. Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor:
a. de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door
roeiboten, kano’s, zeilplanken en op afstand bediende
modelboten;
b. de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door
zeilboten met een zeiloppervlakte van ten hoogste 16 m2,
tenzij deze boten zijn uitgerust met een (buitenboord)motor
met een vermogen van meer dan 3 KW (ongeveer 4 PK);
c. de aansprakelijkheid van verzekerde als passagier van een
vaartuig, met inbegrip van schade aan dat vaartuig, het
bepaalde in artikel 3.A en artikel 4.D blijft onverkort van
toepassing;
d. de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of met
zaken, die zich bevinden of welke worden geladen op of
gelost, dan wel vallen of gevallen zijn van een vaartuig.
De onder a t/m d omschreven dekking geldt niet voor zover
de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering en geschiedt met uitsluiting van het eventueel op
die polis bedongen eigen risico.
Luchtvaartuigen
1. Van de verzekeringsdekking is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een luchtvaartuig,
een modelvliegtuig, een zeilvliegtuig, een doelvliegtuig, een
valschermzweeftoestel, een luchtschip, een modelraket
alsmede een ballon met een diameter van meer dan 1 meter
in geheel gevulde toestand.
2. Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor:
a. de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door
modelvliegtuigen waarvan het gewicht ten hoogste 20 kg
bedraagt, een (kabel)vlieger (met een oppervlak van
maximaal 1,5 m2), een deltavlieger, een parasailer of een
parachutespringer;
b. de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van
een luchtvaartuig, het bepaalde in artikel 3.A en artikel 4.D
blijft echter onverkort van toepassing;
c. de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of met
zaken, die zich bevinden of welke worden geladen of gelost,
dan wel vallen of gevallen zijn van een luchtvaartuig.
De onder a t/m c omschreven dekking geldt niet voor zover
de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering en geschiedt met uitsluiting van eventueel op die polis
bedongen eigen risico.
Gebruik van motorrijtuigen en vaartuigen door kinderen
De uitsluiting zoals vermeld in dit artikel onder E en F gelden
niet voor de aansprakelijkheid van de verzekerde - mits deze
jonger is dan 18 jaar - voor schade veroorzaakt tijdens joyriding met een motorrijtuig of joy-varen met een vaartuig.
Onder joy-riding/joy-varen wordt verstaan elk wederrechtelijk gebruik van een motorrijtuig/vaartuig, zonder de
bedoeling te hebben zich dit motorrijtuig/vaartuig toe te
eigenen.
De schade aan het motorrijtuig zelf, niet zijnde een bromfiets
of een motorrijtuig die oorspronkelijk als bromfiets in de
handel is gebracht maar die door aangebrachte wijzigingen
niet meer voldoet aan de wettelijke omschrijving van een
bromfiets, is gedekt tot een bedrag van f 15.000,(€ 6.806,70) met een eigen risico van f 250,- (€ 113,45) per
gebeurtenis.
In geval van joy-riding/joy-varen zonder geweldpleging geldt
deze dekking niet indien voor het motorrijtuig/vaartuig een
aansprakelijkheidsverzekering is gesloten.
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tijdens gletsjer- en bergtochten tenzij deze tochten plaatsvinden op gebaande wegen of paden en onder begeleiding
van een erkende gids;
hetzij direct, hetzij indirect door gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij.
De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities
daarvan vormen een onderdeel van de tekst die door het
Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november
1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den
Haag is gedeponeerd onder het nummer 136/1981;
door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties,
onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Deze uitsluiting geldt
niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich overeenkomstig hun bestemming
buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of
bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële,
commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven
vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radio-actieve
stoffen.
Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de
zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van
een schip.

Art. 19 Verplichtingen na een ongeval
A
Verzekeringsnemer, verzekerde of begunstigde is verplicht
Avéro Achmea zo spoedig mogelijk mededeling te doen van
een ongeval, doch:
1. in geval van overlijden (Rubriek A), in ieder geval ten minste
48 uur voor de begrafenis of crematie;
2. in geval van blijvende invaliditeit (Rubriek B), binnen
3 maanden na het ongeval. Indien de aangifte later
geschiedt, bestaat alleen recht op uitkering indien de
belangen van Avéro Achmea niet zijn geschaad en kan
worden aangetoond dat de invaliditeit het uitsluitende gevolg
is van het ongeval. Ieder recht op uitkering vervalt evenwel,
indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen 5 jaar na het
ongeval;
3. ingeval van materiële schade, zoals omschreven in artikel 17
lid D van deze rubriek, is verzekerde verplicht hiervan binnen
48 uur na het ongeval mededeling te doen.
B
Verzekerde is bovendien verplicht:
1. alle inlichtingen te verstrekken die Avéro Achmea voor de
beoordeling van de aanspraken op uitkering verlangt;
2. zich zo spoedig mogelijk onder geneeskundige behandeling
te stellen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is en al het
mogelijke te doen om een spoedig herstel te bevorderen
door tenminste de voorschriften van de behandelend arts op
te volgen;
3. zich desgevraagd op kosten van Avéro Achmea door een
door Avéro Achmea aan te wijzen arts te laten onderzoeken
en aan deze alle gewenste inlichtingen te verstrekken,
respectievelijk zich voor onderzoek te laten opnemen in een
door Avéro Achmea aan te wijzen ziekenhuis of andere
medische instelling;
4. zich zonder toestemming van Avéro Achmea niet naar het
buitenland te begeven.
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een hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55%
een been . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
een onderbeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55%
een voet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
een duim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
een wijsvinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
een middelvinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
een ringvinger of pink . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
een grote teen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
een andere teen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3%
het gezichtsvermogen van één oog . . . . . . . . . . 30%
het gezichtsvermogen van het andere oog indien reeds
krachtens deze verzekering uitkering werd verleend
wegens verlies van
het gezichtsvermogen van één oog . . . . . . . . . . 70%
het gehoorvermogen van één oor . . . . . . . . . . . 25%
het gehoorvermogen van het andere oor indien reeds
krachtens deze verzekering uitkering werd verleend
wegens verlies van
het gehoorvermogen van één oor . . . . . . . . . . . 35%
een long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20%
een nier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20%
de milt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
reuk- en smaakvermogen . . . . . . . . . . . . . . . 6%
algehele ongeneeslijke verlamming . . . . . . . . . . 100%
Bij gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk functieverlies wordt een
evenredig deel van het desbetreffende percentage vastgesteld.
Bij verlies van meer dan één vinger van een hand zal geen
hoger percentage gelden dan bij geheel (functie)verlies van
de gehele hand;
de bepaling van de mate van blijvende invaliditeit geschiedt
volgens objectieve maatstaven en wel overeenkomstig de
laatste uitgave van de ’Guide of the Evaluation of Permanent
Impairment’ van de American Medical Association (A.M.A.);
in alle andere gevallen dan onder a genoemd, keert Avéro
Achmea een percentage van het verzekerde bedrag uit dat
gelijk is aan de mate van blijvende invaliditeit die het letsel
voor het lichaam als geheel oplevert.
Terzake van één of meer ongevallen kan geen hogere
blijvende invaliditeit worden vastgesteld dan 100%. De
uitkering voor deze rubriek kan het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag niet te boven gaan, tenzij er sprake is
van rentevergoeding overeenkomstig het onder B.7 van dit
artikel bepaalde.
Indien een bestaande blijvende invaliditeit door een ongeval
wordt verergerd dan wordt uitkering verleend op grond van
het verschil tussen de mate van blijvende invaliditeit vóór en
na het ongeval.
De mate van blijvende invaliditeit zal worden vastgesteld op
het moment dat er, noch verbetering, noch verslechtering zal
optreden in de toestand van verzekerde, doch uiterlijk twee
jaar na het ongeval. Deze termijn kan naar keuze van verzekerde met één jaar worden verlengd tot drie jaar, hetgeen
uiterlijk 30 dagen voor het verstrijken van die twee jaar
schriftelijk aan Avéro Achmea meegedeeld moet worden.
Mocht verzekerde als gevolg van het ongeval overlijden
voordat de mate van blijvende invaliditeit is vastgesteld, dan
is Avéro Achmea geen uitkering terzake Rubriek B verschuldigd. Indien verzekerde echter later dan één jaar na het
ongeval overlijdt door een andere oorzaak dan het ongeval
wordt de mate van blijvende invaliditeit vastgesteld op een
percentage dat zou zijn vastgesteld wanneer verzekerde niet
zou zijn overleden.
Indien één jaar na het ongeval de mate van blijvende invaliditeit nog niet kan worden vastgesteld, vergoedt Avéro
Achmea de wettelijke rente over het uiteindelijk wegens
blijvende invaliditeit uit te keren bedrag. Deze rente wordt
berekend vanaf de 366e dag na het ongeval tot de dag
waarop de uitkering wegens blijvende invaliditeit geschiedt.
De rente zal gelijktijdig met de uitkering wegens blijvende
invaliditeit worden voldaan.
Geen recht op wettelijke rente bestaat indien verzekerde
kiest voor verlenging van de termijn als omschreven in artikel
17.B lid 5 gerekend vanaf de 731e dag na het ongeval.
Ten aanzien van de studenten in de tandheelkunde geldt in
afwijking van het bepaalde onder B sub 2.a. van dit artikel,
het navolgende:
Uitgekeerd zal worden:
100% bij geheel verlies of blijvende gehele onbruikbaarheid
van een arm of hand;
100% bij geheel verlies of blijvende gehele onbruikbaarheid
van een duim;
75% bij geheel verlies of blijvende gehele onbruikbaarheid
van een wijsvinger;
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25% bij geheel verlies of blijvende gehele onbruikbaarheid
van een middelvinger;
25% bij geheel verlies of blijvende gehele onbruikbaarheid
van een ringvinger;
Voor het overige blijft het bepaalde in sub 2 van dit artikel
onverminderd van kracht.
Vergoeding van kosten van omscholing
ten gevolge van een ongeval
Indien een verzekerde aan wie door Avéro Achmea een
uitkering wegens blijvende invaliditeit op grond van lid B.
van dit artikel is gedaan, door deze invaliditeit genoodzaakt
is een andere studierichting te kiezen, worden de hierdoor
veroorzaakte studie- en andere kosten binnen de op het
polisblad aangegeven grenzen vergoed.
Zowel de noodzakelijkheid van de verandering in de studierichting als de hoogte van het bedrag van de door Avéro
Achmea verschuldigde vergoeding worden door Avéro
Achmea in goed overleg met de verzekerde vastgesteld. Ter
bepaling van het verschuldigde bedrag worden vergeleken
de kosten, welke de verzekerde naar redelijke verwachting
nog zou hebben moeten maken om zijn aanvankelijke studie
te voltooien indien het ongeval niet had plaatsgevonden, met
de kosten welke de verzekerde in de nieuw te volgen
studierichting reeds heeft gemaakt en naar redelijke
verwachting alsnog zal moeten maken.
Materiële schade
Tot het op het polisblad aangegeven bedrag wordt vergoed
de schade aan op het lichaam gedragen kleding, brillen,
contactlenzen, horloges, studieboeken, microscopen e.d.,
indien de schade is ontstaan als rechtstreeks gevolg van een
verzekerde binnen Nederland overkomen ongeval, waarvoor
medische hulp is ingeroepen. Basis voor de berekening van
de vergoeding is:
- voor voorwerpen, niet ouder dan één jaar, het bedrag
benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde
soort en kwaliteit, zijnde de nieuwwaarde;
- voor voorwerpen, ouder dan één jaar, de nieuwwaarde
onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering
door veroudering of slijtage, zijnde de dagwaarde.

Art. 18 Bijzondere uitsluitingen
Er is geen recht op uitkering indien een ongeval is ontstaan:
A
door waagstukken tenzij redelijkerwijs noodzakelijk voor de
uitoefening van het beroep, opzet, met goedvinden of grove
schuld van verzekerde of een begunstigde. Deze uitsluiting
geldt niet voor kinderen die jonger zijn dan 15 jaar;
B
bij het door verzekerde plegen van of deelnemen aan een
misdrijf of een poging daartoe;
C
tijdens vechtpartijen of tijdens het bewust op roekeloze wijze
in gevaar brengen van leven of lichaam anders dan tot rechtmatige (zelf)verdediging of tot redding van personen of
zaken;
D
terwijl het bloed-alcoholgehalte van verzekerde 0,5 promille
of hoger was, of het adem-alcoholgehalte 220 microgram of
hoger was, dan wel bij een verzekerde overkomen ongeval,
waarbij Avéro Achmea op grond van verzamelde toedrachtsgegevens in redelijkheid aannemelijk maakt dat het ongeval
een gevolg was van overmatig alcoholgebruik;
E
door gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen anders dan op medisch
voorschrift, tenzij het gebruik overeenkomt met het
voorschrift dat een arts heeft verstrekt en verzekerde zich
aan de gebruiksaanwijzing heeft gehouden;
F
door of mede door enige ziekte, gebrek of een andere
geestelijke of lichamelijke afwijking, tenzij een dergelijke
omstandigheid een gevolg is van een door deze verzekering
gedekt ongeval waarvoor Avéro Achmea een uitkering
verschuldigd was of is.
Voor ingewandsbreuk (hernia) en uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi) wordt nimmer uitkering
verleend.
Indien daardoor uitsluitend de gevolgen van een ongeval zijn
vergroot, bevorderd of verergerd, wordt bij de vaststelling
van de mate van invaliditeit uitgegaan van de gevolgen die
het ongeval op een geheel gezonde en valide persoon
zouden hebben gehad;
G
tijdens de voorbereiding tot of deelneming aan snelheidswedstrijden of rally’s met motorrijtuigen of motorvaartuigen,
tenzij het gaat om betrouwbaarheids-, puzzel- en oriëntatieritten waarbij het snelheidsaspect geen rol van betekenis
speelt;
H
tijdens het verblijf in een luchtvaartuig anders dan als
passagier;
I
tijdens het beoefenen van enige sport anders dan als
amateur;
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Ingesloten blijft de (eventuele) mede-aansprakelijkheid van
de verzekerde en zijn/haar echtgeno(o)t(e), voor zover niet
gedekt onder een andere verzekering.
Niet gedekt blijft de aansprakelijkheid:
- in geval van diefstal of verduistering van het
motorrijtuig/vaartuig;
- voor schade aan het vaartuig zelf.
Woonplaats niet langer in Nederland
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde, die
zijn/haar woonplaats niet langer in Nederland heeft, met dien
verstande dat dan de verzekering eindigt 30 dagen na
vertrek.
Wapens
Niet gedekt 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 gebruik van vuurwapens tijdens de jacht
is uitsluitend gedekt voor zover nadrukkelijk meeverzekerd.

Art. 5
A
1.
2.
3.

4.

B
1.

2.
C

Art. 6
A

B

C

D

E

F

-

Verplichtingen van verzekerde na schade
Zodra verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die
voor Avéro Achmea tot een verplichting tot vergoeding kan
leiden, is hij verplicht Avéro Achmea:
zo spoedig mogelijk de gebeurtenis te melden;
zo spoedig mogelijk alle gegevens en bescheiden te
verstrekken;
desverlangd een schriftelijke en door hemzelf ondertekende
verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de
schade te overleggen.
De door verzekerde verstrekte en/of te verstrekken opgaven,
mondeling danwel schriftelijk, zullen (mede) dienen tot
vaststelling van de omvang van de schade en het recht op
vergoeding;
zijn volle medewerking aan de schaderegeling te verlenen en
desverlangd een machtiging te ondertekenen indien naar het
oordeel van Avéro Achmea de informatie nodig is teneinde
de schade te kunnen vaststellen, alles na te laten wat de
belangen van Avéro Achmea zou kunnen schaden en zich te
onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid.
Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor
schade indien:
verzekerde een van de onder 5.A genoemde verplichtingen
met betrekking tot de betreffende gebeurtenis niet is
nagekomen en daardoor de belangen van Avéro Achmea
heeft geschaad;
verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens (heeft)
verstrekt.
In elk geval verjaart het recht om een beroep op de verzekering te doen indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen
3 jaar na het moment waarop verzekerde kennis kreeg of
had kunnen krijgen van de gebeurtenis die voor Avéro
Achmea tot een verplichting tot vergoeding kan leiden.

-

G

H
1.

2.

I

Art. 8
A
1.
2.

Schaderegeling
Avéro Achmea belast zich met de regeling en de vaststelling
van de schade. Zij heeft het recht benadeelden rechtstreeks
schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen.
Zij zal daarbij de belangen van verzekerde in het oog
houden. De door Avéro Achmea genomen beslissingen
hieromtrent zijn bindend voor verzekerde.
Wanneer de schadevergoeding uit periodieke uitkeringen
bestaat en de contante waarde daarvan met inachtneming
van andere uitkeringen hoger is dan het verzekerde bedrag,
wordt naar keuze van verzekerde de duur of de hoogte van
de periodieke uitkeringen naar evenredigheid verminderd.

3.
4.
5.

RUBRIEK 2
Uitgebreide gevarenverzekering voor inboedel
Art. 7
A

B

Begripsomschrijvingen
Inboedel
Onder inboedel wordt verstaan: alle roerende zaken
behorende tot de particuliere huishouding van de verzekerde. Hiertoe behoren ook: interieurverbeteringen,
bromfietsen, antennes en zonweringen.
Uitgezonderd zijn: caravans, aanhangwagens, vaartuigen en
andere motorrijtuigen dan bromfietsen.
Gebouw
Onder gebouw wordt verstaan: het door de verzekerde
bewoonde gebouw of de bij verzekerde in gebruik zijnde
ruimte(n) daarvan.

6.

3

Lijfsieraden
Onder lijfsieraden worden verstaan: sieraden, inclusief
horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te
worden gedragen en die geheel of ten dele bestaan uit
(edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of
andere dergelijke stoffen, alsmede parels.
Nieuwwaarde
Onder nieuwwaarde wordt verstaan: het bedrag benodigd
voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en
kwaliteit.
Dagwaarde
Onder dagwaarde wordt verstaan: nieuwwaarde onder aftrek
van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage.
Brand
Onder brand wordt verstaan: een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaande vuur buiten een
haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Onder brand wordt niet verstaan:
zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien. (ook kosten
van verwerken van verbroeide objecten zijn uitgesloten);
doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en
ketels.
Onder schade door brand valt ook schade door naburige
brand, door brandblussing, door vernieling bij brand op last
van hogerhand, door beredding en door diefstal of vermissing bij brand of beredding. Ten aanzien van bromfietsen
wordt zelfontbranding met brand gelijkgesteld.
Braak
Onder braak wordt verstaan: het zich wederrechtelijk
toegang verschaffen door verbreking met zichtbare beschadiging van afsluitingen.
Opruimingskosten
Onder opruimingskosten worden verstaan: de niet reeds in
de schadetaxatie begrepen kosten van afbraak, wegruimen
en afvoeren van de beschadigde objecten, voor zover deze
het noodzakelijke gevolg zijn van een door de polis gedekte
schade.
De opruimingskosten zijn onder de verzekering begrepen,
indien dit in de van toepassing zijnde voorwaarden is
bepaald of indien het verzekerd bedrag de te verzekeren
waarde vóór het evenement overtreft.
Bereddingskosten
Onder bereddingskosten worden verstaan: de kosten door
de verzekerde bij of na een gedekt evenement gemaakt in
verband met maatregelen ter voorkoming of vermindering
van schade aan de verzekerde objecten.
Omvang van de verzekering
Avéro Achmea verzekert de inboedel aanwezig in het
gebouw op het risico-adres mits binnen Nederland tegen
materiële schade veroorzaakt door:
brand;
blikseminslag volgens clausule B zoals omschreven in
artikel 11 van de Algemene voorwaarden;
ontploffing volgens clausule A zoals omschreven in artikel 11
van de Algemene voorwaarden;
luchtvaartuigen volgens clausule C zoals omschreven in
artikel 11 van de Algemene voorwaarden;
storm, waaronder te verstaan wind met een snelheid van
tenminste 14 meter per seconde. Met stormschade wordt
gelijkgesteld: schade door neerstortende bomen e.d. tengevolge van storm, schade door vernieling op last van
hogerhand wegens de toestand van het door storm beschadigde gebouw en schade door regen, sneeuw, hagel of
smeltwater als onmiddellijk gevolg van stormschade aan het
gebouw.
Tevens wordt met stormschade gelijkgesteld: schade door
sneeuwbelasting op daken en muren, met uitsluiting echter
van schade door binnengedrongen sneeuw- of smeltwater.
Niet gedekt is schade als gevolg van slecht onderhoud van
het gebouw;
diefstal of poging daartoe na braak aan het gebouw en/of de
daarvan bij verzekerde in gebruik zijnde ruimte(n) van het
gebouw, waarin de inboedel zich bevindt; gewelddadige
beroving en afpersing, alsmede vernieling of beschadiging
daarbij; per schadegeval wordt voor lijfsieraden ten hoogste
f 5.000,- (€ 2.268,90) uitgekeerd; bij samenloop van meer
inboedelverzekeringen wordt dit bedrag naar verhouding
verminderd; diefstal van inboedelzaken in niet bewoonde
panden is alleen gedekt na sporen van braak aan het
gebouw en/of de daarvan bij verzekerde in gebruik zijnde
ruimte(n) van het gebouw, waarin de inboedel zich bevindt;

7. vandalisme gepleegd door iemand die wederrechtelijk het
gebouw is binnengedrongen;
8. regen, sneeuw, hagel of smeltwater (verder te noemen:
neerslag) onvoorzien via daken, balkons of vensters binnengedrongen, als gevolg van overlopen of lekkage van daken
en dakgoten of de bovengrondse afvoerpijpen daarvan; niet
gedekt is:
- schade door neerslag, binnengekomen door openstaande
ramen, deuren, vensters of luiken;
- schade door neerslag, binnengekomen via de begane grond
of de openbare weg, alsmede schade door riool- of grondwater;
- schade als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw;
9a. water en stoom, onvoorzien gestroomd uit de waterleidingen centrale verwarmingsinstallaties en uit daarop aangesloten leidingen, sanitaire en andere toestellen, als gevolg van
een plotseling opgetreden defect of van springen door vorst;
b. het overlopen van water uit de genoemde installaties en
toestellen.
Uitsluitend in het geval van springen door vorst zijn tevens
gedekt de kosten van:
- opsporing van het defect en van het daarmee verband
houdende breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en
andere onderdelen van het gebouw;
- herstel van de installaties, leidingen en toestellen zelf;
één en ander echter alleen voor zover deze kosten ten laste
komen van de verzekerde als huurder en niet door een
andere verzekering zijn gedekt.
Onder de A.9 omschreven dekking valt niet schade door
terugstromend water van de openbare riolering of door
grondwater via de afvoerbuizen, sanitaire en andere toestellen het gebouw binnengekomen;
10. water, onvoorzien gestroomd uit aquaria, inclusief de schade
aan de inhoud daardoor ontstaan;
11. olie, onvoorzien gestroomd uit een verwarmingsinstallatie of
uit de daarbij behorende leidingen en tanks;
12. rook en roet, plotseling uitgestoten door op een schoorsteen
aangesloten verwarmingsinstallatie;
13. aanrijding en aanvaring, afvallende en uitvloeiende lading,
omvallen van of aanraking door kranen of heistellingen, een
en ander mits het gebouw hierdoor is getroffen;
14. bereddingskosten.
B
Onverminderd het hiervoor in A.5 en 8 bepaalde, geldt het
vorenstaande ook, indien het gedekte evenement is veroorzaakt door eigen gebrek of eigen bederf.
C
Boven het verzekerde bedrag: tot een maximum van
f 1.000,- (€ 453,78), in afwijking van de begripsomschrijving
’inboedel’, geld en geldswaardig papier, behorende tot de
particuliere huishouding van de verzekerde en wel op
dezelfde voorwaarden als die voor de inboedel.
Betaalcheques, betaalkaarten, bankpasjes etc. zijn van
dekking uitgesloten, met uitzondering van ten laste van
verzekerde blijvende eigen risico met een maximum van
f 500,- (€ 226,89) per gebeurtenis, na uitkering door de
verstrekker van de betaalcheques, betaalkaarten, bankpasjes etc.
D
Boven het verzekerd bedrag, doch per rubriek telkens tot ten
hoogste 10% van het verzekerd bedrag, is/zijn verzekerd:
1. opruimingskosten;
2. kosten van vervoer en opslag van de inboedel als gevolg van
een gedekt evenement;
3. extra hotel- en pensionkosten, die de verzekeringsnemer als
gevolg van een gedekt evenement moet maken;
4. kosten, voor zover deze voor rekening van de verzekerde als
huurder van het gebouw zijn en niet door een andere verzekering gedekt, van:
a. herstel of vervanging van behang, witwerk, schilderwerk,
betimmeringen en verbeteringen in het woongedeelte van
het gebouw als gevolg van een gedekt evenement;
b. herstel of vervanging van door openbare nutsbedrijven
aangebrachte voorzieningen, als gevolg van een gedekt
evenement;
c. herstel van schade aan de woning als gevolg van inbraak of
poging daartoe.
Art. 9
A

B

C
1.
2.

3.

a.
b.
c.

d.
D

en diefstal aan antennes en zonweringen wordt wel vergoed
doch op basis van dagwaarde; bij antennes geldt een
maximum van f 1.000,- (€ 453,78) en wordt rekening
gehouden met een aftrek van 1% per maand.
Ten aanzien van inboedelzaken, die zich tijdelijk elders
bevinden, gelden de volgende bepalingen:
binnen Nederland in bewoonde woonhuizen zijn deze
verzekerd tegen alle gedekte evenementen;
binnen Nederland in andere gebouwen (dan onder 1
vermeld) zijn deze verzekerd tot ten hoogste 10% van het
verzekerd bedrag, tegen alle gedekte evenementen, echter
voor wat betreft diefstal en vandalisme uitsluitend na braak
aan de buitenkant van het gebouw;
binnen Nederland buiten gebouwen zijn deze verzekerd tot
ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag tegen brand,
blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen, gewelddadige
beroving en afpersing, alsmede:
in een deugdelijk afgesloten auto of aanhangwagen tegen
diefstal na braak, tot een maximum van f 500,- (€ 226,89)
per schadegeval;
in afgesloten koffers tegen diefstal van de koffer met inhoud
en tegen diefstal van de inhoud na braak aan de koffer;
tijdens verhuizing van de gehele inboedel of een gedeelte
daarvan tegen schade door een ongeval, het middel van
vervoer overkomen, door het breken van hijsgerei of door
het uit de strop schieten;
buiten Nederland in Europa zijn deze verzekerd, tot ten
hoogste 10% van het verzekerd bedrag, tegen brand,
blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen.
Andere noodzakelijke kosten, niet vallende onder enige
voorgaande rubriek en niet zijnde materiële schade, mits
tengevolge van een gedekt evenement en mits door de
verzekerde aangetoond en niet door een andere verzekering
gedekt; de schadevergoeding bedraagt ten hoogste 10%
van de aan de inboedel geleden schade.

Art. 10 Bijzondere uitsluitingen
Van deze verzekering is uitgesloten schade door molest,
atoomkernreacties, aardbeving, vulkanische uitbarsting,
overstroming en militaire explosieven volgens de clausules
D, E, F, G en H zoals omschreven in artikel 11 van de
Algemene voorwaarden.
Art. 11 Verplichtingen bij schade
A
In geval van (dreigende) schade is de verzekerde verplicht:
1. alle maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering
van de schade;
2. Avéro Achmea terstond (doch in elk geval binnen 3 dagen)
de schade te melden;
3. Avéro Achmea alle van belang zijnde gegevens te verstrekken en alle medewerking te verlenen;
4. de aanwijzingen van Avéro Achmea nauwkeurig op te volgen
en alles na te laten wat de belangen van Avéro Achmea kan
schaden.
B
Ingeval van schade veroorzaakt door derden (inbraak,
poging tot inbraak, vandalisme, diefstal, poging tot diefstal,
beroving en afpersing) is de verzekerde verplicht onmiddellijk aangifte te doen bij de politie.
C
In geval van diefstal, inbraak, gewelddadige beroving en
afpersing zal de verzekerde slechts recht op vergoeding
wegens verlies van de zaken kunnen doen gelden, indien de
zaken niet binnen 30 dagen na de melding van de schade
aan Avéro Achmea worden teruggevonden en nadat de
verzekerde zijn eigendomsrechten daarop schriftelijk aan
Avéro Achmea heeft overgedragen; worden de zaken binnen
deze periode teruggevonden, dan is de verzekerde tot terugneming ervan gehouden; evenwel zal Avéro Achmea - voor
zover van toepassing - de kosten van herstel van schade
vergoeden.
D
Het recht op schadevergoeding gaat verloren, indien de
verzekerde een verplichting uit deze verzekering niet is
nagekomen en daardoor de belangen van Avéro Achmea
heeft geschaad.
E
In elk geval vervalt het recht op schadevergoeding 5 jaar na
het evenement.

Verzekering buiten het gebouw of elders
De verzekering is tevens van kracht in trappenhuizen, kelderboxen en bijgebouwen behorende bij het gebouw op het
risico-adres, tegen alle gedekte evenementen, echter voor
wat betreft diefstal en vandalisme uitsluitend na braak aan
de buitenkant van het gebouw.
Aan de buitenkant van het gebouw en op het terrein van het
risico-adres, geldt de verzekering tegen alle gedekte evenementen met uitzondering van storm, diefstal, vandalisme,
neerslag en plunderingen en dergelijke. Schade door storm

Art. 12 Schaderegeling
A
De omvang van de schade wordt vastgesteld door twee
taxateurs - Avéro Achmea en de verzekerde benoemen elk
een taxateur -, tenzij vaststelling door één taxateur wordt
overeengekomen.
B
Indien de verzekerde niet binnen 10 dagen na het
evenement de benoeming van zijn taxateur aan Avéro
Achmea heeft meegedeeld, wordt de schade bindend
vastgesteld door de taxateur van Avéro Achmea.
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C

D

E
F

De twee taxateurs benoemen tezamen een derde taxateur,
die in geval van verschil, binnen de grenzen van de beide
taxaties de bindende vaststelling zal verrichten, na de beide
taxateurs te hebben gehoord.
Indien de twee taxateurs over de benoeming geen overeenkomst bereiken, wordt de derde taxateur benoemd door de
Kantonrechter, in wiens ambtsgebied de schade is voorgevallen.
De kosten van de schaderegeling worden, ook bij onderverzekering, volledig betaald door Avéro Achmea.
Door medewerking aan de schaderegeling erkent Avéro
Achmea geen aansprakelijkheid.

2. Later genoemde begunstigden komen eerst in aanmerking,
indien alle eerder genoemde begunstigden ontbreken,
overleden zijn of de uitkering hebben geweigerd;
3. Indien alle genoemde begunstigden ontbreken vindt er geen
uitkering plaats;
4. Voor de uitkering krachtens de dekking voor blijvende
invaliditeit en geneeskundige kosten: de verzekerde zelf.
B
Ongeval:
een plotselinge, van buiten komende, onvrijwillige geweldsinwerking op het lichaam van verzekerde, die rechtstreeks
en zonder medewerking van andere oorzaken een geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel ten gevolge heeft.
Onder ongeval wordt tevens verstaan:
1. bevriezing, verbranding, verdrinking, verstikking, zonnesteek, blikseminslag en een andere elektrische ontlading;
2. het van buitenaf ongewild binnenkrijgen van stoffen of
vreemde voorwerpen waardoor inwendig letsel wordt toegebracht;
3. acute vergiftiging door het ongewild binnenkrijgen van
gassen, dampen, vaste of vloeibare stoffen;
4. besmetting tengevolge van een onvrijwillige val in enige
vaste of vloeibare stof;
5. infectie en bloedvergiftiging als gevolg van een ongeval,
alsmede een zodanige niet - specifieke infectie, waarvan
naar geneeskundige opvatting moet worden aangenomen,
dat zij ontstaan is tijdens en in verband met het verrichten
van heelkundige, verloskundige of tandheelkundige behandelingen in het kader van de studie;
6. zonnebrand, uitputting, verhongering en verdorsting als
gevolg van het onvrijwillig geïsoleerd raken zoals door schipbreuk, noodlanding, instorting natuurramp, watersnood,
insneeuwing, invriezing, aardbeving alsmede het dichtvallen
van een kluisdeur;
7. verstuiking, ontwrichting, verrekking en scheuring van
spieren, banden en pezen als gevolg van een eigen plotselinge krachtsinspanning;
8. complicaties en verergeringen als gevolg van verleende
eerste hulp bij een ongeval of van medische behandeling
van door een ongeval veroorzaakt letsel;
9. koepokken, miltvuur, mond- en klauwzeer, sarcoptesschurft,
tetanus, trichophytie (ringworm), ziekte van Bang;
10. pathologische aandoening ten gevolge van een plotselinge
inwerking van radioactieve stralen - waarvan de verzekerde
bij het verrichten van werkzaamheden in verband met zijn
studie in gebouwen van instellingen van hoger onderwijs en
ziekenhuizen mocht worden blootgesteld - van zodanige
intensiteit, dat binnen 6 maanden na het betreffende
evenement deze aandoening als gevolg daarvan medisch
wordt vastgesteld, met uitzondering evenwel van alle
gevolgen van de geleidelijke inwerking van kleine dosis
radioactieve straling;
C
Verzekeringsgebied:
de verzekering is geldig in de gehele wereld met uitzondering van de dekking voor materiële schade. Hiervoor geldt
alleen dekking in Nederland.
D
Blijvende invaliditeit:
het rechtstreeks en zonder medewerking van andere
oorzaken geheel of gedeeltelijk blijvend verlies of functieverlies van enig deel, vermogen of orgaan van het lichaam van
verzekerde, als gevolg van het door een ongeval veroorzaakt
lichamelijk letsel.

Art. 13 Vaststelling van de schade
A
De taxatie van de taxateurs dient aan te geven:
1. het verschil tussen de waarde van het verzekerde onmiddellijk vóór en de waarde onmiddellijk ná het evenement,
waartegen de verzekering dekking geeft, beide waarden
moeten uit het taxatierapport blijken;
2. de schade bij herstel of vervanging;
3. de schade bij niet-herstel of niet-vervanging (verkoopwaarde);
4. de waarde van de restanten.
B
Indien na schade herstel mogelijk is en dit leidt tot een lager
schadebedrag, wordt de schade vastgesteld op het bedrag
van de herstelkosten, eventueel verhoogd met een door de
schade veroorzaakte en door het herstel niet opgeheven
waardevermindering.
C
Herziening van de taxatie vindt plaats, indien er rekenfouten
zijn gemaakt, indien onjuiste gegevens zijn verstrekt of
indien in kleinere omvang wordt vervangen.
Art. 14 Schadevergoeding
A
De schadevergoeding is gelijk aan de door de taxateurs
vastgestelde schade, met inachtneming van de van toepassing zijnde maxima en van eventueel geldende eigen
risicobedragen.
B
Indien echter het verzekerd bedrag lager is dan de te verzekeren waarde, dan wordt de schade slechts in
evenredigheid vergoed.
C
Indien sommige objecten te laag en andere te hoog
verzekerd zijn volgens dezelfde voorwaarden en op
hetzelfde risico-adres, zullen de overschotten ten goede
komen aan de te laag verzekerde objecten, waarbij - zo
nodig - rekening wordt gehouden met de respectievelijke
premienoteringen.
Art. 15 Waardebasis
A
De verzekering geschiedt op basis van nieuwwaarde; in
afwijking hiervan vindt verzekering op basis van dagwaarde
plaats ten aanzien van:
1. zaken waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40%
van de nieuwwaarde;
2. zaken onttrokken aan het gebruik waarvoor zij waren
bestemd;
3. bromfietsen.
B
Voor kunst, antiek en verzamelingen geldt de waarde welke
daaraan uit hoofde van hun zeldzaamheid pleegt te worden
toegekend.
RUBRIEK 3

Art. 17 Omvang van de verzekering
A
Uitkering bij overlijden
In geval van overlijden van de verzekerde dat rechtstreeks
en zonder medewerking van andere oorzaken als gevolg van
het door een ongeval veroorzaakte letsel is ontstaan, keert
Avéro Achmea het voor deze rubriek verzekerde bedrag uit.
Op deze uitkering worden in mindering gebracht de
bedragen die ter zake van hetzelfde ongeval zijn uitgekeerd
wegens blijvende invaliditeit (rubriek B). Indien de uitkering
wegens blijvende invaliditeit hoger is dan het voor rubriek A
verzekerde bedrag, dan vindt geen terugvordering plaats.
B
Uitkering bij blijvende invaliditeit
1. In geval van blijvende invaliditeit van de verzekerde als
gevolg van een ongeval, wordt een - in overeenstemming
met de mate van invaliditeit - vast te stellen percentage over
het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag uitgekeerd.
2. De vaststelling van het uit te keren bedrag geschiedt als
volgt:
a. naar vaste percentages zoals hieronder genoemd.
Bij geheel verlies of geheel functieverlies van de navolgende
lichaamsdelen, vermogens en organen:
een arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65%
een onderarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%

Ongevallenverzekering
Art. 16 Begripsomschrijvingen
In deze rubriek wordt verstaan onder:
Begunstiging
A
Als begunstigden worden aangemerkt:
1. Voor de uitkering krachtens dekking voor overlijden, respectievelijk:
a. de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde, de geregistreerde
partner of degene met wie verzekerde duurzaam samenleeft.
De verzekerde wordt geacht duurzaam samen te leven
indien dit is vastgelegd in een samenlevingscontract òf, bij
het ontbreken hiervan, indien de samenleving met een
persoon op het moment van overlijden minimaal vijf jaar
onafgebroken heeft geduurd en zij gedurende die periode op
een gemeenschappelijk adres waren ingschreven in het
bevolkingsregister;
b. de kinderen van de verzekerde;
c. de ouders van de verzekerde;
d. de wettelijke erfgenamen van de verzekerde, met uitzondering van de Staat.
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