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Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Avéro Achmea
Achmea Schadeverzekeringen N.V., voor deze verzekering
handelende onder de naam Avéro Achmea;
Verzekerde
de verzekeringsnemer;
Aansprakelijkheid
de uit de wet of uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting tot het vergoeden van schade;
Schade
een op geld waardeerbaar nadeel, dat het gevolg is van:
1. schade aan personen, zijnde: letsel of aantasting van de
gezondheid al dan niet de dood tengevolge hebbend, met
inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade;
2. schade aan zaken, die niet een verzekerde toebehoren,
zijnde: beschadiging, vernietiging, verlies of vermissing van die
zaken - waaronder begrepen dieren - met inbegrip van de
daaruit voortvloeiende schade;
Gebeurtenis
een voorval, of een reeks met elkaar verband houdende
voorvallen, welke dezelfde oorzaak hebben, waaruit voor een
verzekerde en/of Avéro Achmea rechten of verplichtingen uit
hoofde van deze verzekering voortvloeien of kunnen voortvloeien.
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Art. 4

Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht binnen Nederland, België en
Duitsland.

Art. 5

Uitsluitingen
De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid wegens schade:
Opzet
veroorzaakt door opzet of met goedvinden van een verzekerde;
een verzekerde behoudt recht op dekking, indien hij aantoont,
dat de omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil
hebben voorgedaan en dat hem ter zake van deze omstandigheden in redelijkheid geen verwijt treft;
Opzichtclausule
aan zaken, welke een verzekerde of een ander voor hem ten
vervoer, in huur, gebruik, bewerking, behandeling, herstelling
of om andere redenen onder zich had;
Overeenkomst
welke het gevolg is van het niet of niet tijdig nakomen van
verplichtingen uit overeenkomst;
Artikel 45 Jachtwet
welke voor de jachthouder kan voortvloeien uit het nietnakomen van zijn verplichting als bedoeld in artikel 45 van de
Jachtwet (voorkoming van schade door in zijn jachtveld
aanwezig wild);
Motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen
welke het gevolg is van het houden, gebruiken of besturen van
motorrijtuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen;
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Art. 2

Dekking conform Jachtwet
Met voorbijgaan aan hetgeen anders in deze voorwaarden
mocht zijn bepaald, wordt de verzekering geacht te voldoen
aan de door of krachtens de Jachtwet gestelde eisen ten
aanzien van de aansprakelijkheidsverzekering.

Art. 3
A

Omvang van de verzekering
De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer voor schade, die is veroorzaakt tijdens de
verzekeringsduur, in zijn hoedanigheid van:
1. amateurjager, waaronder begrepen de aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt door of met vuurwapens tijdens de jacht;
2. eigenaar, gebruiker of houder van alle volgens de wet geoorloofde jachtmiddelen;
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3. eigenaar, gebruiker of toezichthouder van één of meer honden,
voorzover de aansprakelijkheid voor schade tijdens de jacht is
ontstaan, dan wel tijdens de voorbereidingen voor de jacht of
bij het oefenen met of africhten van jachthonden, respectievelijk het deelnemen aan wedstrijden hiertoe;
4. werkgever - of als deelgenoot in een combinatie of club van
werkgevers - van jachtopzichters, drijvers en/of ander jachtpersoneel;
5. deelnemer aan wedstrijden of oefeningen op schietbanen,
voorzover zulks in verband staat met de hoedanigheid van
verzekeringsnemer als jager, zulks in de ruimste zin des
woords.
De verzekering dekt de aansprakelijkheid, als bedoeld in lid A,
van de verzekeringsnemer-houder van de jachtakte en van
ieder, die conform de Jachtwet onder zijn toezicht met geweer
jaagt, alsmede van ieder, die in zijn gezelschap met geweer
jaagt, voorzover deze niet uit eigen hoofde een jachtakte anders dan die voor vreemdelingen overeenkomstig artikel
16a, eerste lid, van de Jachtwet - behoeft.
In de gevallen, bedoeld in de artikelen 27, 53 en 54 van de
Jachtwet, dekt de verzekering de aansprakelijkheid van degenen, aan wie de vergunning is verleend dan wel die met de
in artikel 54 van de Jachtwet bedoelde beperking is belast.
Onder de verzekering is medebegrepen de aansprakelijkheid
voor vorderingen, tegen de verzekeringsnemer ingesteld door
in zijn dienst staande jachtopzichters, drijvers en/of ander
jachtpersoneel, ook al betreft het aansprakelijkheid, welke
niet is geregeld in art. 1638 x B.W.
De verzekering dekt niet alleen de aansprakelijkheid van de in
lid B bedoelde verzekerden jegens derden, maar ook de
aansprakelijkheid van de verzekerden jegens elkaar.
Voor onder deze verzekering gedekte schaden zijn - zo nodig
boven het verzekerd bedrag - onder de dekking begrepen:
1. de kosten van verweer tegen aanspraken, ook indien deze
ongegrond zijn, mits het verweer wordt gevoerd onder leiding
van Avéro Achmea, alsmede de proceskosten tot betaling
waarvan de verzekerde mocht worden veroordeeld;
2. wettelijke rente die verschuldigd is over maximaal het
verzekerd bedrag;
3. de kosten van rechtsbijstand, verleend door Avéro Achmea,
in een tegen een verzekerde aanhangig gemaakt strafproces.
Boeten, afkoopsommen en met een strafproces samenhangende gerechtskosten worden niet vergoed.
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Onjuiste schade-aangifte
omtrent welker ontstaan, aard of omvang een verzekerde
opzettelijk een onvolledige of onware opgave doet of waaromtrent hij een van de in de polis genoemde verplichtingen niet
nakomt;
een verzekerde houdt recht op dekking, indien hij aantoont, dat
de omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil
hebben voorgedaan en dat hem ter zake in redelijkheid geen
verwijt treft;
Molest en atoomkernreacties
verband houdende met oorlog, burgeroorlog, oproer, binnenlandse onlusten, sabotage- of terreurdaden, alsmede schade
veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan;
Militaire dienst
verband houdende met de uitoefening van militaire dienst of
burgerdienstplicht.
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Art. 7
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Aanvang, duur en einde van de verzekering
De verzekering vangt aan op de datum, in de polis genoemd.
De verzekering wordt aangegaan en verlengd volgens de in de
polis genoemde termijnen.
De verzekering eindigt:
indien één van de partijen haar uiterlijk twee maanden voor de
einddatum van de lopende verzekeringstermijn schriftelijk
opzegt en de opzegging niet voor de einddatum herroept; de
verzekering eindigt in dat geval per de einddatum;
indien de verzekeringsnemer de aanpassing van de verzekering aan nieuwe tarieven en voorwaarden overeenkomstig het
bepaalde in artikel 8 weigert;
indien Avéro Achmea de verzekering opzegt - waartoe zij te
allen tijde gerechtigd is -, mits daarbij een termijn van
tenminste één maand in acht wordt genomen;
ingeval van overlijden van verzekeringsnemer, uiterlijk
30 dagen nadien; de erfgenamen zijn verplicht ten spoedigste
Avéro Achmea van het overlijden in kennis te stellen.
Premie
De verzekeringsnemer is verplicht de premie, kosten en
assurantiebelasting bij vooruitbetaling te voldoen binnen
30 dagen nadat zij verschuldigd worden.
Indien het bedrag niet ten volle binnen genoemde termijn door
Avéro Achmea is ontvangen, wordt de dekking opgeschort
vanaf de eerste dag, dat het bedrag verschuldigd was.
Ingebrekestelling door Avéro Achmea is hiervoor niet nodig.
De verzekeringsnemer blijft verplicht de premie, kosten en
assurantiebelasting te voldoen.
Indien Avéro Achmea maatregelen treft tot incasso van haar
vordering, komen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de
verzekeringsnemer.
De dekking gaat weer in de dag nadat het volle verschuldigde
bedrag door Avéro Achmea is ontvangen.

Art. 8
A

B

Wijziging van premie en voorwaarden
Avéro Achmea heeft het recht de premie en/of de voorwaarden
van bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen.
Behoort deze verzekering tot één van die groepen, dan is
Avéro Achmea gerechtigd de premie en/of de voorwaarden
van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te
passen en wel op een door haar te bepalen datum. De verzekeringsnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en
wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen
de termijn in de mededeling genoemd schriftelijk het tegendeel
heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering op de
datum die in de mededeling door Avéro Achmea is genoemd.
De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door verzekeringsnemer geldt niet indien:
1. de wijziging van de premie en/of de voorwaarden voortvloeit uit
wettelijke regelingen of bepalingen;
2. de wijziging een verlaging van de premie bij gelijkblijvende
dekking inhoudt;
3. de wijziging een uitbreiding van de dekking met een niet
hogere premie inhoudt.

Art. 9 Verplichtingen bij schade
A
Een verzekerde is verplicht:
1. aan Avéro Achmea terstond kennis te geven van iedere
gebeurtenis, waaruit voor Avéro Achmea een verplichting tot
schadevergoeding zou kunnen ontstaan; indien deze kennisgeving niet binnen 30 dagen is geschied, behoudt Avéro Achmea
zich het recht voor de schade niet meer in behandeling te
nemen;
2. Avéro Achmea alle van belang zijnde gegevens te verstrekken
en haar alle betreffende het schadegeval ontvangen stukken
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(zoals aansprakelijkstellingen, dagvaardingen en dergelijke)
door te zenden;
3. alle door Avéro Achmea in redelijkheid gevraagde medewerking te verlenen en haar aanwijzingen op te volgen;
4. zich te onthouden van alles, wat de belangen van Avéro
Achmea ter zake van het betreffende schadegeval zou kunnen
benadelen.
Ingeval de verzekerde strafrechtelijk wordt veroordeeld, kan
Avéro Achmea hem niet verplichten tegen het gewezen vonnis
hoger beroep in te stellen.

Art. 10 Schaderegeling
A
Avéro Achmea heeft steeds het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te
treffen. De door Avéro Achmea genomen beslissingen zijn voor
de verzekerde bindend. In geval de schade het verzekerd
bedrag te boven gaat, zal Avéro Achmea - alvorens te
beslissen - overleg plegen met de verzekerde.
B
Bestaat de te betalen schadevergoeding uit periodieke uitkeringen en is de waarde van deze uitkeringen met
inachtneming van eventuele andere schadevergoedingen
hoger dan het verzekerd bedrag, dan wordt de duur of de
hoogte van deze uitkeringen naar evenredigheid herleid.
Art. 11 Kwijting van Avéro Achmea
De uitbetaling van schadebedragen geschiedt aan de verzekerde zelf of aan de benadeelde. Door betaling zal Avéro
Achmea voor het beloop daarvan volledig zijn gekweten jegens
de betrokken verzekerde(n).
Art. 12 Terugvordering op verzekerde
A
In alle gevallen, waarin een verzekerde zelf aan deze overeenkomst geen rechten kan ontlenen, heeft Avéro Achmea het
recht om de schadevergoeding en de gemaakte kosten op die
verzekerde te verhalen, indien zij tot die vergoeding verplicht
was krachtens de Jachtwet.
B
Avéro Achmea zal van haar verhaalsrecht geen gebruik maken
tegenover een verzekerde, die aantoont, dat de omstandigheden, tengevolge waarvan het recht op schadevergoeding
verloren ging, zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben
voorgedaan en dat hem ter zake van deze omstandigheden in
redelijkheid geen verwijt treft.
Art. 13 Verval van rechten
Iedere aanspraak van de verzekeringsnemer of een verzekerde
op dekking ter zake van een schade vervalt, indien de betrokkene niet binnen 12 maanden, te rekenen vanaf het tijdstip,
waarop Avéro Achmea hem heeft medegedeeld niet tot het
verlenen van dekking gehouden te zijn, een rechtsvordering
tegen Avéro Achmea aanhangig maakt.
Art. 14 Adres
Verzekeringsnemer dient een wijziging van adres zo spoedig
mogelijk aan Avéro Achmea mee te delen. Kennisgevingen
door Avéro Achmea aan verzekeringsnemer geschieden
rechtsgeldig aan diens laatst bij Avéro Achmea bekende adres.
Art. 15 Geschillen met Avéro Achmea
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst
dienen eerst aan het interne klachtenbureau van de verzekeraar te worden voorgelegd. Wanneer het oordeel van Avéro
Achmea voor verzekerde niet bevredigend is, kunt u zich tot de
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen wenden. Deze
stichting is door de verzekeringsbedrijfstak opgericht en er
werken verschillende Ombudsmannen. Zij proberen door
bemiddeling de klacht op te lossen. Daarnaast is er de Raad
van Toezicht die toetst of de verzekeraar de goede naam van
de bedrijfstak heeft geschaad.
Adres: Stichting Klachteninstituut Verzekeringen,
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.
Wie geen gebruik wil maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling
door het klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het
geschil voorleggen aan de rechter, waarbij uitsluitend de
rechter te Leeuwarden bevoegd is. Op het geschil is
Nederlands recht van toepassing.
Art. 16 Privacywetgeving
Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen
wij om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij
binnen de Achmea Groep voor het accepteren van de
aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of
financiële dienst, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie.

