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ARTIKEL 1 | AANVULLENDE WOORDENLIJST 
 
Gebeurtenis 
Een voorval of een reeks voorvallen in Suriname die met elkaar verband houden. Deze moeten wel dezelfde 
schade verwekkende oorzaak hebben. 
 
Verzekerde 
 
1. In geval van gezinsdekking: 

 
(a) u; 
(b) uw echtgenote, echtgenoot of geregistreerde partner; 
(c) de personen die met u in gezinsverband samenwonen; en ook 
(d) uw/hun minderjarige kinderen, dus ook uw/hun pleeg- en stiefkinderen; 
(e) uw/hun meerderjarige ongehuwde kinderen, dus ook uw/hun meerderjarige pleeg- en 

stiefkinderen, die bij u/hen inwonen of die uitwonend zijn voor studie; 
(f) uw/hun grootouders, ouders, schoonouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten, die bij u/hen 

inwonen; 
(g) uw/hun huispersoneel, voor zover de aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten 

behoeve van u of een andere verzekerde. 
 
2. In geval van alleenwonende dekking. 

Als u bent verzekerd als alleenwonende, worden als verzekerden beschouwd: 
 
(a) u; 
(b) uw huispersoneel, voor zover de aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve 

van u of een andere verzekerde. 
 

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die eigendom zijn van personen die met 
verzekeringnemer in gezinsverband samenwonen 

 

ARTIKEL 2 | VERZEKERD ALS PARTICULIER  
 
Verzekerd is de aansprakelijkheid van u of een andere verzekerde als particulier. Niet is verzekerd de 
aansprakelijkheid die verband houdt met: 
 

• het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep; 
• het verrichten van betaalde handenarbeid. 

 
Deze beperkingen gelden niet voor: 

1. het huispersoneel als bedoeld in artikel 1 (onder verzekerde); 
2. de kinderen die genoemd zijn in artikel 1 (onder verzekerde) lid 1 onder d en e, als zij - al dan niet 

tegen betaling – tijdens vakantie of vrije tijd werkzaamheden verrichten voor andere personen dan 
de verzekerden. 
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De aansprakelijkheid van de kinderen is in dit geval slechts verzekerd, voor zover hun aansprakelijkheid niet 
wordt verzekerd door een andere verzekering. Niet zijn verzekerd aanspraken van de werkgever, zijn 
nagelaten betrekking of van degene die de rechten van de werkgever heeft verkregen. 
 
 

ARTIKEL 3 | WAT IS VERZEKERD 
 
1. Aansprakelijkheid/schade 

 
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden als particulier voor schade die tijdens de looptijd 
van de verzekering is veroorzaakt of ontstaan, en wel - per gebeurtenis - voor alle verzekerden samen tot 
ten hoogste het bedrag dat in het polisblad is genoemd. Overal waarin deze voorwaarden wordt 
gesproken over schade, wordt bedoeld: 
 
• Schade aan personen: 

Hiermee wordt bedoeld: schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, 
ongeacht of dit de dood ten gevolge heeft. Ook schade die daaruit voortvloeit, valt eronder. 

• Schade aan zaken: 
Hiermee wordt bedoeld: schade door beschadiging en/of vernietiging en/of verloren gaan van zaken 
van andere personen dan de verzekerden zelf. Ook de schade die daaruit voortvloeit, valt eronder. 
 

2. Onderlinge aansprakelijkheid 
 
Ook de aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar is verzekerd, maar uitsluitend voor 
de schade aan personen die de betrokken verzekerden hebben geleden, en dan alleen voor zover deze 
verzekerden inzake het gebeurde geen aanspraken uit andere hoofde hebben. Er wordt geen 
schadevergoeding verleend als de eisende partij een ander is dan een benadeelde natuurlijke persoon – 
of zijn nabestaanden - die rechtstreeks bij de gebeurtenis was betrokken. De aansprakelijkheid van een 
verzekerde tegenover huispersoneel is ook verzekerd ten aanzien van schade aan zaken, maar dan 
uitsluitend als het gaat om schade die het gevolg is van ongevallen die zich hebben voorgedaan tijdens 
de uitvoering van de taak van het huispersoneel. 
 

3. Proceskosten en wettelijke rente 
 
Boven het verzekerd bedrag worden vergoed: 
(a) de kosten van procedures die met goedvinden of op verlangen van ons zijn gevoerd, en de kosten 

van rechtsbijstand die in opdracht van ons is verleend; 
(b) de wettelijke rente over het gedeelte van de hoofdsom dat door de verzekering wordt gedekt. 
 

4. Vriendendienst 
 
Bij het beoordelen van aansprakelijkheid voor schade houden wij geen rekening met de omstandigheid 
dat de schade verband houdt met het verrichten van een vriendendienst. De aansprakelijkheid voor 
schade is in dat geval verzekerd tot een bedrag van SRD 1.500,00 per gebeurtenis. 
 
 
Er wordt geen schadevergoeding verleend als: 
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• de schade verband houdt met het uitoefenen van een (neven-) bedrijf of (neven-) beroep of met 
het verrichten van betaalde handenarbeid door de benadeelde natuurlijke persoon; 

• de eisende partij een ander is dan een benadeelde natuurlijke persoon - of zijn nabestaanden - 
die rechtstreeks bij de gebeurtenis was betrokken; 

• en/of de benadeelde inzake het gebeurde een aanspraak uit andere hoofde heeft. Als norm 
voor de schaderegeling hanteren wij het burgerlijk recht. 
 

5. Onroerende zaken 
 
Bij schade die veroorzaakt is door onroerende zaken, is de aansprakelijkheid verzekerd van u of een van 
de inwonende verzekerden: 
 

(a) als bezitter van een pand met de daarbij behorende bebouwingen voor zover deze door 
verzekerde worden bewoond of tevens worden verhuurd voor particuliere bewoning; 

(b) als bezitter van een woning, die door hem niet meer of nog niet wordt bewoond, voor een 
periode van ten hoogste 12 maanden na het verlaten of verkrijgen van de woning; 

(c) als bezitter/verhuurder van maximaal 2 woningen, maar uitsluitend als en zolang deze 
woningen in gebruik zijn voor particuliere bewoning; 

(d) als bezitter van een in Suriname gelegen recreatiewoning, behalve als deze uitsluitend dient 
voor verhuur aan derden. 

 
Niet zijn verzekerd alle overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken. 
Dus ook niet de aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken die in aanbouw zijn of die 
geëxploiteerd worden. 
 

6. De aansprakelijkheid voor schade door katten en honden, die eigendom zijn van een verzekerde en 
uitsluitend voor genoegen (huisdieren) worden gehouden, is meeverzekerd. Uitgesloten zijn honden 
van het ras pitbull. 
 
 

ARTIKEL 4 | WAT IS UITGESLOTEN 
 
Naast de uitsluitingen in deze bijzondere voorwaarden gelden onverkort de uitsluitingen die zijn opgenomen 
in artikel 4 van de algemene voorwaarden. Elke bepaling van dit artikel heeft een zelfstandige betekenis en 
stelt andere bepalingen van deze voorwaarden en de algemene voorwaarden niet terzijde, behalve als dat er 
uitdrukkelijk bij staat. 
 
1. Opzet / seksuele gedragingen 

 
(a) Niet is verzekerd de aansprakelijkheid: 

• van een verzekerde voor schade die is veroorzaakt door en/of voortvloeit uit zijn opzettelijk en 
tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten: 

• van een tot een groep behorende verzekerde voor schade die is veroorzaakt door en/of 
voortvloeit uit opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of 
nalaten van één of meer tot de groep behorende personen, ook in het geval dat niet de 
verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten. 

 



 

5 
 

BIJZONDERE VOORWAARDEN PARTICULIER 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 
VERSIE AUGUSTUS 2017 

Aan het opzettelijk karakter van het wederrechtelijk handelen of nalaten doet niet af dat de verzekerde, of in 
het geval dat deze tot een groep behoort, één of meerdere tot een groep behorende personen, zodanig onder 
invloed van alcohol of andere stoffen verkeert dat hij niet in staat is zijn wil te bepalen. 
 

(b) Niet is verzekerd de aansprakelijkheid: 
• van een verzekerde voor schade die is veroorzaakt door en/of voortvloeit uit zijn seksuele of 

seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook; 
• van een tot een groep behorende verzekerde voor schade die is veroorzaakt door en/of 

voortvloeit uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook van één of 
meer tot de groep behorende personen, ook in het geval niet de verzekerde zelf zich zodanig 
heeft gedragen. 
 

2. Opzicht 
 
(a) Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade: 

1. aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft: 
• uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, erfpacht-, pandovereenkomst of 

vruchtgebruik. Onder vruchtgebruik valt ook het recht van gebruik en bewoning. 
• uit hoofde van de uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven)beroep of met het verrichten 

van betaalde handenarbeid. 
 

2. aan zaken die een verzekerde onrechtmatig onder zich heeft; 
3. aan motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens, paardentrailers of andere aanhangers, 

motorvaartuigen, zeilvaartuigen, zeilplanken en luchtvaartuigen, die een verzekerde- of iemand 
namens hem - onder zich heeft; 

4. die bestaat uit en/of het gevolg is van verlies, diefstal of vermissing van geld, geldswaardige 
papieren, bankpassen, giropassen, betaalpassen of creditcards, die een verzekerde – of iemand 
namens hem - onder zich heeft. 

 
(b) Onverminderd blijft van kracht de dekking van de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door 

een antenne, die is gemonteerd op of aan het door verzekerde voor eigen bewoning gehuurde pand, 
voor zover sprake is van schade aan dat pand en/of de daarbij behorende bebouwingen en de 
verzekerde voor die schade als huurder aansprakelijk is; 

 
 

3. Motorrijtuigen 
Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is met of door een motorrijtuig dat 
een verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt. Op deze uitsluiting gelden de 
volgende uitzonderingen: 
(a) de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van een motorrijtuig; 
(b) de aansprakelijkheid van de hierna te noemen verzekerden voor schade die door huispersoneel is 

veroorzaakt met of door een motorrijtuig waarvan het huispersoneel houder of bezitter is zonder dat 
een andere verzekerde er houder of bezitter van is; 
 
Het betreft de verzekerden die genoemd zijn in: 
• artikel 1 lid 1 onder a: u, 
• artikel 1 lid 1 onder b: de echtgenoot of echtgenote 
• artikel 1 lid 1 onder c: de met hem in gezinsverband samenwonenden, en 
• artikel 1 lid 2 onder a: u, 
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(c) de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade door of met 
• motorisch voortbewogen maaimachines, uitsluitend als zij een snelheid van 10 km per uur niet 

kunnen overschrijden en 
• op afstand bediende modelauto's, kinderspeelgoed en dergelijke gebruiksvoorwerpen. 

 
De aansprakelijkheid die omschreven is onder a, b en c is wel verzekerd. De dekking daarvoor geldt echter 
niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering. 
 
4. Vaartuigen 

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is met of door een vaartuig. Op deze 
uitsluiting gelden de volgende uitzonderingen: 
(a) de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is met of door roeiboten, kano's, zeilplanken, op 

afstand bediende modelboten en zeilboten met een zeiloppervlakte van ten hoogste 16 m2, op 
voorwaarde dat deze vaartuigen niet zijn uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen 
van meer dan 3 KW (ongeveer 4 PK); 

(b) de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van een vaartuig. De aansprakelijkheid die 
omschreven is onder a en b is wel verzekerd. De dekking daarvoor geldt echter niet voor zover de 
aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering. 

 
5. Luchtvaartuigen 

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een vaartuig dat zich in de 
lucht kan voortbewegen. Wel is verzekerd de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van 
een luchtvaartuig. De dekking voor passagiers geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt 
door een andere verzekering. 

 
6. Honden/Katten 

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door honden die behoren tot het ras 
“Pitbull”. 
 

7. Woonplaats niet langer in Suriname 
Niet is verzekerd de aansprakelijkheid van een verzekerde die zijn woonplaats niet meer in Suriname 
heeft. 

 
8. (Vuur)wapens 

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade: 
(a) die tijdens het jagen, dat is jacht of beheer en schadebestrijding, veroorzaakt is met een 

vuurwapen; 
(b) die in verband staat met een (vuur)wapen dat een verzekerde zonder vergunning bezit of gebruikt. 

 
9. Verzwijging 

Niet is gedekt de schade als blijkt, uit onze inspectie, dat de omrastering onvoldoende waarborgen biedt 
om te voorkomen dat de honden buiten de omrastering kunnen komen. 
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ARTIKEL 5 | REGELING VAN DE SCHADE 
 
1. Wij nemen de regeling en de vaststelling van de schade op ons. Wij hebben het recht benadeelden 

rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Daarbij zullen wij rekening houden 
met de belangen van de verzekerde. 

2. Als de te betalen schadevergoeding bestaat uit periodieke uitkeringen en als de waarde van deze 
uitkeringen, - met daarbij opgeteld eventuele andere schadevergoedingen - hoger is dan het verzekerd 
bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van deze uitkeringen naar evenredigheid verminderd. De 
verzekerde kan kiezen of dan de duur van de uitkeringen wordt verminderd dan wel de hoogte ervan. Als 
het vermoeden bestaat, dat de te vergoeden schade groter is dan het verzekerd bedrag, zullen wij - 
voordat wij een beslissing nemen - de verzekerde hiervan in kennis stellen en de uitkering van het 
verzekerd bedrag regelen. 

3. Per verzekeringsjaar worden er maximaal 2 claims uitgekeerd tot het maximaal verzekerd bedrag. 
 
 

ARTIKEL 6 | EIGEN RISICO 
 
Het eigenrisico dat gekoppeld is aan de verzekering bedraagt 2,5% van de dekking. 
 

ARTIKEL 7 | EINDE VAN DE VERZEKERING 
 
In de algemene voorwaarden staan bepalingen over het einde van de verzekering. In aanvulling daarop 
eindigt deze verzekering zodra u uw woonplaats niet meer in Suriname hebt. In dit geval zijn wij verplicht de 
reeds betaalde premie over het resterende tijdvak aan u terug te betalen. 


	ARTIKEL 1 | AANVULLENDE WOORDENLIJST
	ARTIKEL 2 | VERZEKERD ALS PARTICULIER
	ARTIKEL 3 | WAT IS VERZEKERD
	ARTIKEL 4 | WAT IS UITGESLOTEN
	ARTIKEL 5 | REGELING VAN DE SCHADE
	ARTIKEL 6 | EIGEN RISICO
	ARTIKEL 7 | EINDE VAN DE VERZEKERING

