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Inleiding
De voorwaarden bestaan uit: Algemene- en Speciale Voorwaarden.
De Algemene Voorwaarden regelen de rechten en plichten die
op de gehele verzekeringsovereenkomst betrekking hebben en
die op alle afgesloten dekkingen van toepassing zijn.
De Speciale Voorwaarden vullen de Algemene Voorwaarden aan
en omschrijven specifiek per dekking welke risico’s zijn verzekerd,
welke rechten en plichten per dekking van toepassing zijn, en
wat per dekking is uitgesloten.
Wanneer de tekst van de Speciale Voorwaarden in strijd zou zijn
met de tekst van de Algemene Voorwaarden, geldt de tekst van
de Speciale Voorwaarden.
De Algemene Voorwaarden vormen samen met de Speciale
Voorwaarden en de polis één geheel.
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A 1 Basis van de verzekeringsovereenkomst

De verzekeringsovereenkomst is gebaseerd op de door de
verzekeringnemer aan de maatschappij verstrekte inlichtingen.

A 2	Omschrijving van in de voorwaarden
voorkomende begrippen
2.1 Begunstigde
Degene aan wie wordt uitgekeerd.

2.2 Betaaltermijn
De door de verzekeringnemer met de maatschappij overeengekomen periode waarvoor telkens de verschuldigde premie
wordt betaald.
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2.3 Maatschappij
NowGo, kantoorhoudend te Amstelveen aan de Burgemeester
Rijnderslaan 7, is een handelsnaam van VIVAT Schadeverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Amstelveen, ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 37010992 en in het Wft-register van de AFM
onder vergunningnummer 12000468. Met deze maatschappij is
de overeenkomst gesloten en jegens haar gelden de aanspraken
die in de voorwaarden zijn omschreven.

2.4 Verzekeringnemer
Degene met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan.
2.5 Verzekeringstermijn
De periode waarvoor de maatschappij en de verzekeringnemer
de overeenkomst zijn aangegaan.
2.6 Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen in de vorm van
een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar
samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of
aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge
hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins
economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk
is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch
verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om
bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te
verwezenlijken.
2.7 Kwaadwillige besmetting
Het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als
gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of
chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid,
al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren
kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen
dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten,
waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet
in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd
met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of
ideologische doelen te verwezenlijken.
2.8 Preventieve maatregelen
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen
maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme
en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar
zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.
2.9 NHT
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Een door het Verbond van Verzekeraars in
Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij
uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct
of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de
risico’s omschreven in het artikel Begripsomschrijvingen onder
Terrorisme, Kwaadwillige Besmetting en Preventieve maatregelen,
in herverzekering kunnen worden ondergebracht.
2.10 Fraude
Met fraude bedoelen wij dat er onwaarheden zijn verteld bij
de aanvraag van de verzekering of bij schade. Voorbeelden van
fraude:
-	Bij het sluiten van een verzekering vermeldt de verzekeringnemer niet dat een andere verzekeraar de verzekeringnemer
een verzekering heeft geweigerd of opgezegd met de
bedoeling de maatschappij te misleiden.
-	
De verzekeringnemer of verzekerde meldt dat hij een
dure merk zonnebril van een vriend heeft beschadigd. De
beschadigde bril is in werkelijkheid merkloos en niet duur.
-	
De verzekeringnemer of verzekerde meldt dat hij tijdens
helpen met verhuizen een kookplaat heeft beschadigd bij
een vriend. De kookplaat is in werkelijkheid door de vriend
zelf beschadigd en zijn verzekering vergoedt deze schade
niet.

A 3	Aanvang, duur en einde van de
verzekeringsovereenkomst

3.1 Aanvang
De verzekering vangt aan vanaf de datum die op jouw polis staat.
3.2 Duur
Als de verzekering begint, geldt deze één jaar. Aan het eind van
elk jaar wordt jouw verzekering automatisch met weer één jaar
verlengd.

3.3 Einde
Verzekeringnemer kan de verzekering beëindigen door opzegging
op elk gewenst moment in de toekomst. De teveel betaalde
premie storten wij terug.
De maatschappij mag de verzekering in de volgende gevallen
beëindigen door opzegging:
-	Aan het einde van de looptijd. Als de maatschappij dit doet
dan laat zij dit verzekeringnemer minimaal twee maanden
voor het einde van de looptijd weten.
-	De verzekeringnemer of verzekerde heeft aan de maatschappij
opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie gegeven, toen
de verzekering werd afgesloten.
-	
De verzekeringnemer of verzekerde heeft de maatschappij
zonder opzet onjuiste of onvolledige informatie gegeven,
toen de verzekering werd afgesloten. Als de maatschappij de
goede informatie had gehad, had zij deze verzekering niet
geaccepteerd.
-	
De verzekeringnemer of verzekerde hebben bij de maatschappij schade gemeld. En er is de maatschappij daarbij
opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie gegeven.
-	
De verzekeringnemer of verzekerde hebben vaak of
onduidelijke schades bij de maatschappij gemeld.
- Als de premie niet of niet op tijd is betaald.
- De verzekeringnemer of verzekerde heeft gefraudeerd.
	Met fraude bedoelt de maatschappij dat verzekeringnemer of
verzekerde opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie heeft
gegeven:
- Bij het afsluiten van de verzekering.
- Bij schade.
De verzekering eindigt na 30 dagen wanneer de verzekeringnemer
zich buiten Nederland vestigt.
In alle gevallen ontvangt de verzekeringnemer van de maatschappij een brief en/of e-mail. Hierin staat waarom en vanaf
welke datum de verzekering wordt beëindigd.

A 4 Adreswijziging

De verzekeringnemer is verplicht een wijziging van zijn adres
zo spoedig mogelijk aan de maatschappij door te geven.
Mededelingen van de maatschappij gericht aan het laatst
bekende adres van de verzekeringnemer worden geacht hem te
hebben bereikt. De verzekeringnemer wordt geacht dan van die
mededelingen kennis te hebben genomen.

A 5 Premiebetaling en terugbetaling van de premie
1. Premiebetaling
De verzekeringnemer is bij vooruitbetaling de premie, assurantiebelasting en kosten verschuldigd volgens de op de polis
aangegeven betaaltermijn. Indien de premie niet op tijd wordt
betaald, ontvangt de verzekeringnemer een betalingsherinnering
met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen. Indien tijdige
betaling wederom achterwege blijft, eindigt de dekking van de
verzekering. De plicht van de verzekeringnemer tot betaling van
de achterstallige premie, assurantiebelasting en kosten blijft ook
in dat geval bestaan. Ook blijft dan de verplichting bestaan van
de verzekeringnemer tot betaling aan de maatschappij van de
ter incassering van de achterstallige premie, assurantiebelasting
en kosten, gemaakte kosten, inclusief de gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten.
De dekkingen gaan weer in één dag nadat de premie,
assurantiebelasting en kosten en gemaakte kosten door de
maatschappij zijn ontvangen en zodra de maatschappij met
voortzetting van de verzekeringsovereenkomst akkoord is gegaan.
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2.	
Teruggave van aan de maatschappij betaalde premie
(restitutie)
Ingeval van tussentijdse beëindiging, als bedoeld in artikel A 3.3,
verleent de maatschappij restitutie van de reeds betaalde premie
en assurantiebelasting over de nog resterende periode waarover
de dekking niet meer van kracht is.

A 6 Herziening premie en/of voorwaarden

De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden
tussentijds te herzien. De verzekeringnemer wordt van een
herziening van de premie en/of voorwaarden schriftelijk door
de maatschappij in kennis gesteld. Tenzij de verzekeringnemer
binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening van dit schrijven
schriftelijk het tegendeel aan de maatschappij heeft bericht, wordt
hij geacht met de herziening te hebben ingestemd. Wanneer de
verzekeringnemer niet akkoord gaat met de herziening eindigt
de verzekeringsovereenkomst op de einddatum of op de door de
maatschappij in de schriftelijke mededeling genoemde datum.
Van het recht van weigering van de herziening kan de verzekeringnemer geen gebruik maken indien:
-	
de herziening het gevolg is van wettelijke regelingen of
bepalingen;
-	de herziening een verlaging van de premie bij gelijkblijvende
dekking inhoudt;
-	
de herziening een uitbreiding van de dekking met een
gelijkblijvende of lagere premie inhoudt;
-	
de premie-aanpassing het gevolg is van wijziging van de
omstandigheden van de verzekeringnemer die voor het
bepalen van de premie van belang zijn, zoals bijvoorbeeld
wijziging in de samenstelling van het gezin.

A 7 Schade die het gevolg is van terrorisme

Hiervoor geldt het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT).
Dit betekent dat de maatschappij niet meer betaalt dan het
bedrag dat de maatschappij zelf ontvangt van het NHT. Informatie
hierover staat op www.terrorismeverzekerd.nl.
De uitkeringsplicht van de maatschappij terzake van iedere bij
haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering,
is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de maatschappij
terzake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor
het terrorismerisico bij de NHT.

A8 Toepasselijk recht

Op deze verzekeringsovereenkomst is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.

A 9 Klachten en geschillen

Klachten en geschillen
Klachten die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van deze verzekering kunnen worden verzonden aan:
NowGo
Ter attentie van de Directie
Antwoordnummer 125
1800 VB Alkmaar
Klachten- en geschillenprocedure KiFiD
Wanneer het oordeel van de directie van de verzekeraar na het
doorlopen van de klachtenprocedure van de verzekeraar voor een
verzekerde niet bevredigend is én de verzekerde een consument
is in de zin van de reglementen van het Ki-FiD, kan de verzekerde
-	binnen drie maanden na de datum waarop de directie van de
verzekeraar een standpunt heeft ingenomen - zich wenden
tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoonnummer: 070-3338999
www.kifid.nl
Voor meer informatie over de klachten- en geschillenprocedure
en de daaraan verbonden kosten wordt verwezen naar (de
website van) het KiFiD.

Bevoegde rechter
Als verzekerde geen gebruik wil maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheid via het KiFiD of wanneer de termijn
voor het indienen van een klacht is verstreken, kan het geschil
inhoudelijk voorgelegd worden aan de bevoegde Nederlandse
rechter.

A 10 Wat doen wij met je persoonsgegevens?

NowGo is onderdeel van de VIVAT-groep; VIVAT N.V. is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van
de hele groep.
NowGo gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en
zorgt ervoor dat verlies en/of onrechtmatige verwerking van
persoonsgegevens wordt voorkomen. NowGo handelt volgens de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie
over wat er met je persoonsgegevens gebeurt, hoe deze worden
beveiligd, met wie deze eventueel worden gedeeld en wat je
rechten zijn, kun je lezen in ons privacy statement www.nowgo.
com/privacy-statement.
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AVS 1	Omschrijving van de in deze Speciale
Voorwaarden voorkomende begrippen

Gebeurtenis
Een gebeurtenis is een onzeker voorval of een reeks van onzekere
voorvallen die één oorzaak hebben, en die schade tot gevolg
heeft.
Verzekerde
A. In gezinsverband
a. de verzekeringnemer;
b. zijn/haar echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner;
c.	de met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen;
alsmede
d.	
hun (groot-, schoon)-ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten, die bij hen inwonen;
e.	hun logés, voorzover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt
door een andere verzekering, al dan niet van oudere datum;
f.	hun huispersoneel, echter alleen in de gevallen waarin zij als
werkgever van dit huispersoneel aansprakelijk zijn.
En voorts indien op de polis is vermeld dat het gezin met
kinderen is verzekerd:
g. hun minderjarige kinderen;
h. 	hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, die bij hen inwonen
of voor studie uitwonend zijn.
B. Alleenstaande
Indien verzekeringnemer is verzekerd als alleenstaande worden
als verzekerden beschouwd:
a. de verzekeringnemer;
b.	het huispersoneel, voorzover hun aansprakelijkheid verband
houdt met werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde;
c.	de logés, voorzover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt
door een andere verzekering, al dan niet van oudere datum.
Vriendendienst
Onder ‘vriendendienst’ wordt verstaan: De werkzaamheden die
verzekerde doet bij iemand anders dan een verzekerde (vaak
vrienden of familie), zonder dat hij daarvoor betaald wordt.
Bijvoorbeeld het meehelpen bij een verhuizing van een vriend.

AVS 2 Hoedanigheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde als particulier.
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid die verband houdt met:
a. het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep;
b. het verrichten van betaalde handenarbeid;
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De beperkingen die hierboven genoemd staan gelden niet voor:
a. het huispersoneel als bedoeld in artikel AVS 1;
b.	de onder artikel AVS 1, lid a, sub g en h genoemde kinderen,
indien zij tijdens vakantie of vrije tijd werkzaamheden voor
anderen dan de verzekerden verrichten al dan niet tegen
betaling.
De aansprakelijkheid van de kinderen is in dit geval slechts
verzekerd, voorzover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt
door een andere verzekering, al dan niet van oudere datum.
Aanspraken van de werkgever of diens rechtverkrijgende of
nagelaten betrekkingen zijn niet gedekt.

AVS 3 Omvang van de dekking

3.1 Aansprakelijkheid/schade
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden in hun
bovengenoemde hoedanigheid voor schade veroorzaakt of
ontstaan tijdens de verzekeringsduur, en wel voor alle verzekerden
tezamen tot ten hoogste het in het polisblad genoemde bedrag
per gebeurtenis.
Overal waar in deze Speciale Voorwaarden wordt gesproken over
schade wordt hieronder verstaan: schade aan personen en/of
schade aan zaken.
-	
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.
-	
Onder schade aan zaken wordt verstaan: schade door
beschadiging en/of vernietiging en/of verloren gaan van zaken
van anderen dan de verzekerden, met inbegrip van de daaruit
voortvloeiende schade.
3.2 Onderlinge aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar is
uitsluitend meeverzekerd voor de door de betrokken verzekerden
geleden schade aan personen en voorzover deze verzekerden
terzake van het gebeurde geen aanspraken uit anderen hoofde
hebben.
De aansprakelijkheid van een verzekerde jegens huispersoneel
voor schade ten gevolge van bedrijfsongevallen is ook ten aanzien
van schade aan zaken meeverzekerd.
Geen schadevergoeding zal worden verleend indien degene die
aanspraak maakt op schadevergoeding een ander is dan een
rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde natuurlijke
persoon of diens nagelaten betrekkingen.
3.3 Proceskosten en wettelijke rente
Boven het verzekerd bedrag worden vergoed:
a.	
de kosten van met goedvinden of op verlangen van de
maatschappij gevoerde procedures en in haar opdracht
verleende rechtsbijstand;
b.	
de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte
gedeelte van de hoofdsom.
3.4 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 de
maatschappij deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste 10%
van het verzekerd bedrag.
Verzekerden zijn verplicht de maatschappij te machtigen over
de zekerheid te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en
bovendien alle medewerking te verlenen om terugbetaling te
verkrijgen.
3.5 Onroerende zaken
Met betrekking tot schade door onroerende zaken is verzekerd:
De aansprakelijkheid van de in artikel AVS 1, lid A, sub a t/m d,
sub g, sub h of artikl AVS 1, lid B, sub a genoemde verzekerden:
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-	
als bezitter van het door hem/haar bewoonde pand met
de daarbij behorende bebouwingen, ook indien een deel
daarvan wordt verhuurd;
-	
als bezitter van een pand met de daarbij behorende
bebouwingen, dat door hem/haar niet meer of nog niet wordt
bewoond, dit voor een periode van ten hoogste 12 maanden
na het verlaten of het verkrijgen van het pand;
-	
als bezitter van een in Europa gelegen tweede woning,
recreatiewoning, stacaravan of een huisje op een volkstuincomplex, mits deze niet uitsluitend dienen tot verhuur aan
derden.
Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade door
onroerende zaken, waaronder aansprakelijkheid voor schade door
onroerende zaken in aanbouw of exploitatie, zijn niet gedekt.
3.6 Verzekeringsgebied
De dekking is in de gehele wereld van kracht.
3.7 Huisdieren
De aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt
door huisdieren is meeverzekerd, mits deze niet worden
gehouden voor de uitoefening van een bedrijf of beroep.
3.8 Vriendendienst
Verricht verzekerde een vriendendienst voor iemand anders dan
een verzekerde? En veroorzaakt hij daardoor schade bij hem of
haar? En zou verzekerde hiervoor aansprakelijk zijn geweest als
het geen vriendendienst was? Dan vergoedt de maatschappij
deze schade toch. De maatschappij betaalt hiervoor maximaal
€ 25.000 per gebeurtenis voor alle verzekerde personen samen.
De schade wordt niet vergoed als:
- 	Die is ontstaan of veroorzaakt door de eigen schuld van de
benadeelde.
- 	De benadeelde de schade via een andere verzekeraar of op
een andere manier vergoed kan krijgen.
- 	De persoon die om een schadevergoeding vraagt, een ander
is dan de particulier die direct betrokken is bij de gebeurtenis
(of zijn nabestaanden).

AVS 4 Uitsluitingen

4.1 Opzet
Niet gedekt is 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;
- 	
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 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 zijn/hun wil te bepalen.
4.2 Seksuele gedragingen
Niet gedekt is 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;
- 	
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.

4.3 Opzicht
a.	Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade
1.	
aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem/
haar onder zich heeft uit hoofde van:
		 -	
een huur-, huurkoop-, lease-, erfpacht-, pacht-, of
pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het
recht van gebruik en bewoning);
		 -	de uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven)beroep;
		 - het verrichten van handenarbeid;
2.	
aan zaken die een verzekerde onrechtmatig onder zich
heeft;
3.	
aan motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens, motoren
zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken) en luchtvaartuigen,
die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder
zich heeft;
4.	
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.
		 Deze uitsluiting geldt niet voor:
		 -	
de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
veroorzaakt door brand aan de door hem/haar voor
vakantiedoeleinden gehuurde vakantiewoning en de
daartoe behorende inboedel. Voor deze schade geldt
een eigen risico van € 450,- per gebeurtenis;
		 -	
de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
veroorzaakt door een antenne, die is gemonteerd op of
aan het door hem/haar voor eigen bewoning gehuurde
pand en/of de daarbij behorende bebouwingen en de
verzekerde voor die schade als huurder aansprakelijk is.
b.	
Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade aan
zaken die een verzekerde onder zich heeft anders dan in de
gevallen bedoeld onder a. zijn verzekerd tot een bedrag van
€ 5000,- per gebeurtenis met een eigen risico van € 45,- per
gebeurtenis.
Dekking van de aansprakelijkheid inzake schade die een
verzekerde als passagier heeft veroorzaakt als vermeld in artikel
AVS 4, lid 4.4, lid 4.5 en lid 4.6 blijft onverminderd van kracht.
4.4 Motorrijtuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met
of door een motorrijtuig dat een verzekerde in eigendom heeft,
bezit, houdt, bestuurt of gebruikt. Deze uitsluiting geldt evenwel
niet voor:
a.	de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van een
motorrijtuig, met inbegrip van schade aan dat motorrijtuig;
het bepaalde in artikel AVS 3, lid 3.2 en artikel AVS 4, lid 4.3
blijft onverkort van toepassing.
b.	de aansprakelijkheid van de verzekerden genoemd in artikel
AVS 1, lid A, sub a, b, en c en atikel AVS 1, lid B, sub a voor
schade veroorzaakt door huispersoneel met of door een
motorrijtuig waarvan geen der andere verzekerden dan het
huispersoneel houder of bezitter is;
c.	
de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
door of met 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.
De hierboven onder a, b en c omschreven dekking geldt niet
voorzover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere
verzekering, al dan niet van oudere datum.
d.	
de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
veroorzaakt tijdens joyriding met een motorrijtuig, mits
de veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Onder joyriding wordt
verstaan elk wederrechtelijk gebruik van een motorrijtuig,
zonder de bedoeling te hebben zich dit motorrijtuig toe te
eigenen.
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Niet gedekt blijft de aansprakelijkheid:
- ingeval van diefstal of verduistering van het motorrijtuig;
- voor schade aan het motorrijtuig zelf.
Ingeval van joyriding zonder geweldpleging geldt deze dekking
niet indien voor het motorrijtuig een aansprakelijkheidsverzekering
is gesloten.
4.5 Vaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade veroorzaakt met of door een vaartuig. Deze uitsluiting
geldt niet voor:
a. 	
de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door
roeiboten, kano’s, zeilplanken en op afstand bediende
modelboten;
b.	
de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan
personen, veroorzaakt met of door zeilboten met een
zeiloppervlakte van ten hoogste 16 m2; tenzij deze vaartuigen
zijn uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen
van meer dan 3 KW (ongeveer 4 PK);
c.	
de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van
een vaartuig, met inbegrip van schade aan dat vaartuig; het
bepaalde in artikel AVS 3, lid 3.2 en artikel AVS 4, lid 4.3 blijft
echter onverkort van toepassing.
De onder a, b, en c omschreven dekking geldt niet voorzover de
aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering, al
dan niet van oudere datum.
4.6 Luchtvaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
veroorzaakt met of door een luchtvaartuig, een modelvliegtuig,
een zeilvliegtuig, een doelvliegtuig, een valschermzweeftoestel,
een kabelvlieger, een luchtschip, een modelraket alsmede een
ballon met een diameter van meer dan 1 m in geheel gevulde
toestand. Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor:
a.	
de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door
modelvliegtuigen, waarvan het gewicht ten hoogste 20 kg
bedraagt;
b. 	de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van een
luchtvaartuig, met inbegrip van schade aan dat luchtvaartuig;
het bepaalde in artikel AVS 3, lid 3.2 en artikel AVS 4, lid 4.3
blijft echter onverkort van toepassing.
De onder a en b omschreven dekking geldt niet voor zover de
aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering, al
dan niet van oudere datum.
4.7 Molest en atoomkernreacties
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade
a.	
veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en
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 ’s-Gravenhage is gedeponeerd. Op aanvraag wordt deze
tekst kosteloos door de maatschappij verstrekt.
b. 	
veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit
atoomkernreacties onverschillig hoe deze zijn ontstaan.
4.8 Wapens
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of het gebruik
van wapens als bedoeld in de Wet Wapens en Munitie, waarvoor
verzekerde geen vergunning heeft.
4.9 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 voor hem/haar eindigt 30
dagen na vertrek.

De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in verband met
het bezit en/of het gebruik van vuurwapens tijdens de jacht is
uitgesloten.
4.10 Niet nagekomen overeenkomst
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade door het niet of
niet tijdig nakomen van een overeenkomst.
4.11 Fraude
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade door fraude
(geheel of gedeeltelijk) welke tot gevolg heeft dat er in het geheel
geen verzekeringsuitkering zal plaatsvinden. Met fraude bedoelt
de maatschappij dat er bij schade onwaarheden worden verteld.
Er wordt bijvoorbeeld een hoger bedrag aan schade opgegeven
dan er in werkelijkheid is geleden. Of er wordt een schade gemeld
die er in werkelijkheid niet is. Of de toedracht van de schade is
in werkelijkheid anders dan opgegeven. Voorts heeft fraude tot
gevolg dat:
- aangifte kan worden gedaan bij de politie;
- de verzekering kan worden beëindigd;
-	
er een registratie plaatsvindt in het tussen verzekeraars
gangbare registratiesysteem;
- 	eventueel uitgekeerde schade en onderzoekskosten worden
teruggevorderd.

AVS 5 Eigen risico

Per gebeurtenis is, tenzij anders in deze Speciale Voorwaarden
is vermeld, het eigen risico dat op de polis is aangegeven, van
toepassing.

AVS 6	Verplichtingen van de verzekerde in geval
		
van schade

De verzekerde is verplicht:
-	
de maatschappij onverwijld kennis te geven van iedere
gebeurtenis waaruit voor de maatschappij een verplichting
tot schadevergoeding zou kunnen ontstaan;
-	
de maatschappij alle van belang zijnde gegevens te
verstrekken;
-	
alle stukken die op de schade betrekking hebben, zoals
brieven, (straf-)dagvaardingen, schikkingsvoorstellen enz. aan
de maatschappij door te zenden;
- de aanwijzingen van de maatschappij op te volgen;
-	
zich te onthouden van alles wat de belangen van de
maatschappij zou kunnen benadelen en met name zich te
onthouden van iedere erkenning van aansprakelijkheid.
Indien de verzekerde een verplichting niet nakomt, verliest hij zijn
rechten uit deze dekking, tenzij de belangen van de maatschappij
niet zijn geschaad.

AVS 7 Schaderegeling

De maatschappij belast zich met de regeling en vaststelling
van de schade en heeft het recht benadeelden rechtstreeks
schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Bestaat
de te betalen schadevergoeding uit periodieke uitkeringen
en is de omvang van deze uitkeringen met inachtneming van
eventuele andere schadevergoedingen hoger dan het verzekerde
bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van deze uitkeringen
naar evenredigheid herleid.

AVS 8 Andere verzekeringen

Wanneer ten tijde van een schade tevens soortgelijke dekkingen
bij andere verzekeringsmaatschappijen van kracht zijn, vergoedt
de maatschappij de schade en kosten naar evenredigheid.
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AVS 9 Verval van rechten

Ieder recht op uitkering verjaart 3 jaar na het moment waarop
de verzekerde kennis kreeg of had kunnen krijgen van een
gebeurtenis, waaruit voor de maatschappij een verplichting
tot uitkering kan voortvloeien. Binnen deze termijn dient de
verzekerde schriftelijk aanspraak te maken op rechten uit de
verzekeringsovereenkomst.

AVS 10 Schadebetaling

De betaling door de maatschappij van de schadevergoeding zal
plaatsvinden of aanvangen uiterlijk 10 dagen nadat alle op het
schadegeval betrekking hebbende bescheiden de maatschappij
hebben bereikt, de plicht tot schadevergoeding door de
maatschappij is erkend en nadat alle betrokken partijen tot
overeenstemming zijn gekomen.
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