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1. OMSCHRIJVING VAN DE GEBRUIKTE 

BEGRIPPEN 

 
 
In afwijking van de omschrijving van de gebruikte 
begrippen in de algemene voorwaarden gelden in het 
kader van deze aanvullende dekkingen de volgende 
begrippen: 
 
1.1  Schade 
 
Onder schade wordt verstaan personen- en zaakschade 
als omschreven in artikel 2.10 van de algemene 
voorwaarden. 

 
1.2  Derden 
 
Ieder ander dan de aansprakelijk gestelde Verzekerde. 

 
  
2. AANVULLENDE DEKKINGEN 

 
 
Aan artikel 3.1 van de algemene voorwaarden wordt als 
dekkingsomschrijving toegevoegd: 
 

2.1  Algemene aansprakelijkheid 
 
Verzekerd is de aansprakelijkheid van Verzekerde voor 
door Derden geleden Schade als gevolg van Handelen of 
nalaten binnen de Verzekerde hoedanigheid. 
 
2.2  Werkgeversaansprakelijkheid 
 
Verzekerd is de aansprakelijkheid van Verzekerde als 
werkgever jegens ondergeschikten, als genoemd in 
artikel 2.11 sub d van de algemene voorwaarden, voor 
Schade verband houdende met het verrichten van 
werkzaamheden voor Verzekerde en voor zover die 
ondergeschikten niet zelfstandig een beroep of bedrijf 
uitoefenen. 
 

2.3  Goed Werkgeverschap (7:611 BW) 
 
1. Onder Schade wordt eveneens verstaan de door 

een ondergeschikte van Verzekerde geleden 
schade in verband met een van buiten komend, 
plotseling en rechtstreeks inwerkend geweld, als 
gevolg waarvan door de ondergeschikte 
zaakschade en/of personenschade wordt geleden 
en waarvoor de hiervoor genoemde verzekerde op 
grond van artikel 7:611 BW een behoorlijke 
verzekering (of vergoeding ten behoeve van een 
dergelijke verzekering) had dienen te verzorgen. 

2. Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade 
ten behoeve van de daar genoemde  
ondergeschikten een SVI, WEGAM of een  
vergelijkbare verzekering (hierna te noemen:  
andere polis) van kracht is, biedt de onderhavige  
verzekering - in afwijking van het bepaalde in  
 

 
Art 3.2 van het Clausuleblad Algemene  
Aansprakelijkheid  - eveneens dekking indien de 
schade is veroorzaakt door of toegebracht met 
motorrijtuigen echter met inachtneming van de 
navolgende aanvullende bepalingen. 

2.1 Indien de andere polis geen aansprakelijkheids-
verzekering betreft wordt art. 8 van de algemene 
voorwaarden vervangen door de navolgende 
bepaling: De schadevergoeding onder die 
andere polis wordt in mindering gebracht op de 
schadevergoeding als gevolg van de door deze 
clausule verleende dekking.  

2.2 Uitgesloten blijft echter: 
2.2.1 schade veroorzaakt tijdens deelname aan 

wedstrijden, straatraces, snelheidsproeven of - 
ritten; 

2.2.2 schade waarbij de bestuurder van het 
motorrijtuig onder zodanige invloed van 
alcoholhoudende dranken en/of enig 
bedwelmend, opwekkend middel of 
geneesmiddel verkeerde, dat hij niet in staat kon 
worden geacht het motorrijtuig naar behoren te 
besturen, dan wel door de wet of overheid is of 
zou zijn verboden; 

2.2.3 schade waarbij de feitelijke bestuurder niet in het 
bezit is van een geldig voor het motorrijtuig 
wettelijk voorgeschreven rijbewijs, dan wel de 
bestuurder de rijbevoegdheid is ontnomen of 
onvoorwaardelijk is ontzegd. 

2.3 De uitsluitingen als omschreven in lid 2.2.2 en 
2.2.3 gelden niet ten aanzien van schade 
geleden door ondergeschikten die aantonen dat 
de daarin genoemde omstandigheden zich 
buiten hun weten en tegen hun wil hebben 
voorgedaan en dat hen daarvan geen enkel 
verwijt treft. 

3 Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade 
ten behoeve van de daar genoemde 
ondergeschikten geen andere polis van kracht is, 
wordt art. 3.2 van het clausuleblad Algemene 
aansprakelijkheid ten aanzien van de in lid 1 
genoemde dekking geacht te zijn doorgehaald. 

4 Het op het polisblad genoemde eigen risico voor 
zaak-of personenschade is van toepassing. 

 
2.4  Milieu-aantasting  
 
Verzekerd is, met inachtneming van hetgeen is bepaald 
in de Algemene Voorwaarden,  de aansprakelijkheid 
van Verzekerde voor Schade van Derden in verband 
met een milieuaantasting die plotseling en onzeker is 
en niet het rechtstreekse gevolg is van een langzaam  
(in-)werkend proces. 

 
2.5  Zakenreizen  
 
Voor Personen- en Zaakschade tijdens zakenreizen, 
die Verzekerde maakt in de uitoefening van zijn bedrijf, 
geldt de gehele wereld als dekkingsgebied.  
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Echter voor Aanspraken, die voortvloeien uit het tijdens 
deze reizen daadwerkelijk verrichten van activiteiten in 
de Verzekerde hoedanigheid blijft het dekkingsgebied 
als omschreven in artikel 5 van de algemene 
voorwaarden van kracht. 

 
2.6 Tentoonstellingen en beurzen 
 
In (gedeeltelijke) afwijking van artikel 3.1 van dit 
clausuleblad zijn verzekerd Aanspraken voor Schade 
veroorzaakt aan gebouwen en/of terreinen en stands 
die aan de Verzekerde, al dan niet tegen betaling, ter 
beschikking zijn gesteld voor deelneming aan 
tentoonstellingen, beurzen enzovoorts. 
 

2.7 Bezoekers 

 
De Verzekering dekt mede de aansprakelijkheid van 
Verzekerde voor door bezoekers van het bedrijf van 
Verzekerde opgelopen Schade als gevolg van 
Personenschade, indien Verzekerde de wens tot 
schadevergoeding te kennen geeft, zonder dat er bij 
Verzekerde schuld aanwezig is, dan wel indien er 
schuld uitsluitende-, beperkende- of verminderde  
omstandigheden of gronden zijn en Verzekerde zich 
daarop niet wensen te beroepen.  
 
In deze regeling wordt onder bezoekers verstaan 
deelnemers aan door of ten behoeve van Verzekerde 
georganiseerde ontvangsten, excursies, open dagen, 
bezichtigingen, bedrijfsbezoeken alsmede afnemers 
van Verzekerden en diegenen die namens afnemers 
handelen of in verband met transacties tussen 
Verzekerden en hun afnemers optreden.  
 
De vaststelling van de hoogte van de Schade vindt 
plaats als ware Verzekerde aansprakelijk conform 
Nederlands Recht.  
 
Aan deze clausule kunnen geen rechten worden 
ontleend indien Verzekerde, de getroffen bezoeker(s) 
en of de rechtverkrijgende en of rechtsopvolgers van de 
getroffen bezoeker(s) nalaten of weigeren om op 
verzoek van Liberty hun rechten tegen een mogelijke 
aansprakelijke derde aan Liberty over te dragen.  
 
Deze aanvullende dekking is gelimiteerd tot  
€ 500.000 per Aanspraak met een maximum van 
€ 1.000.000 per Verzekeringsjaar. 

 
 
3. AANVULLENDE UITSLUITINGEN 

ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID 

 
 
In aanvulling op artikel 6 van de algemene 
voorwaarden zijn voor de aanvullende dekkingen als 
genoemd in artikel 2.1 van dit clausuleblad de 
navolgende uitsluitingen van toepassing. 

 
 

 
3.1 Opzicht 
 
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van Verzekerde 
voor schade aan zaken die een Verzekerde of iemand 
namens hem vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont,  
huurt, leent, gebruikt, bewaart of om welke reden dan 
ook onder zich heeft. 
 
Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot: 
a. Werkzaamheden bij Derden 

De aansprakelijkheid voor schade aan zaken van 
Derden ontstaan tijdens de werkzaamheden bij die  
Derden voor zover het zaken betreft die geen 
onderwerp zijn van de uit te voeren overeenkomst 
en/of waaraan op het moment van de schade- 
veroorzaking geen werkzaamheden werden 
verricht. 

b. Schade aan zaken van ondergeschikten 
De aansprakelijkheid voor schade aan zaken van 
ondergeschikten waarvoor Verzekerde als 
werkgever aansprakelijk is. 

c. Schade die door een brandverzekeraar is vergoed 
De aansprakelijkheid voor schade aan zaken die 
Verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen of 
bewaarneming onder zich had. 

d. Schade aan vervoermiddelen 
De aansprakelijkheid voor schade aan vervoer-
middelen veroorzaakt gedurende de tijd dat deze 
voor laden of lossen aanwezig zijn op of zich 
bevinden in de onmiddellijke nabijheid van de 
terreinen van Verzekerde of daar waar Verzekerde 
werkzaamheden verricht. 

 
3.2 Motorrijtuigen 

 
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade 
veroorzaakt met of door een motorrijtuig in de zin van 
de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen  
(WAM) met aanvullingen en wijzigingen of een 
vergelijkbare buitenlandse wet. 
 
Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot: 
a. Aanhangwagens 

Schade veroorzaakt met of door aanhangwagens, 
die, na van een motorrijtuig te zijn losgemaakt of 
losgeraakt, veilig buiten het verkeer tot stilstand 
zijn gekomen. 

b. Laden en lossen 
Schade veroorzaakt met of door lading bij het 
laden of lossen van een motorrijtuig. 

c. Lading 
Schade veroorzaakt met of door lading die zich 
bevindt op dan wel valt of gevallen is van een 
motorrijtuig. 

d. Passagier 
Schade die door Verzekerde als passagier van een 
motorrijtuig is veroorzaakt. Bij schade aan het 
motorrijtuig zelf zal geen beroep worden gedaan 
op de uitsluiting opzicht als omschreven in  
artikel 3.1 van dit clausuleblad. 
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e. Motorrijtuig in gebruik bij ondergeschikten 

De aansprakelijkheid van Verzekerde als 
werkgever voor schade veroorzaakt met of 
door een motorrijtuig, waarvan Verzekerde geen 
eigenaar, bezitter of houder is en dat bij een 
ondergeschikte in gebruik was. 

 
3.3 Luchtvaartuigen 
 

Niet gedekt zijn Aanspraken tot vergoeding van Schade 
veroorzaakt met of door een (lucht)vaartuig. 
 
Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot: 
a. Schade aan personen toegebracht met of door een 

vaartuig. 
b. Schade die door Verzekerde als passagier van een 

(lucht)vaartuig is veroorzaakt. Bij schade aan 
zaken aan het (lucht)vaartuig zelf toegebracht, zal 
geen beroep worden gedaan op de uitsluiting 
Opzicht als omschreven in artikel 3.1. van dit 
clausuleblad. 

c. Schade aan zaken toegebracht door pontons, 
bakken, roeiboten en andere vaartuigen zonder 
motoren voor eigen voortstuwing, dan wel met  
motoren voor eigen  voortstuwing van niet meer  
dan 3 kW, mits de waterverplaatsing niet meer is 
dan 20 m³. 

 
 
4. AANVULLENDE UITSLUITINGEN  

WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID 

 
 
In aanvulling op artikel 6 van de algemene 
voorwaarden zijn voor de aanvullende dekkingen als 
genoemd in artikel 2.2 van dit clausuleblad de 
navolgende uitsluiting van toepassing: 
 
4.1 Voorschriften van overheidwege 

 
Voor Schade ten gevolge van een Handelen of nalaten 
dat bewust in strijd is met enig van overheidswege  
gegeven voorschrift ter zake van arbeids-
omstandigheden, indien dit is geschied in opdracht van  
of met goedvinden van Verzekeringnemer en/of 
Verzekerde als genoemd in artikel 2.11 van de 
algemene voorwaarden. 
 
Indien de betreffende Verzekerde een rechtspersoon is, 
wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder 
Verzekerde verstaan een lid van de directie of  
bedrijfsleiding, alsmede iedere functionaris in dienst 
van Verzekerde, die door een lid van de directie is 
belast met bijzondere verantwoordelijkheid voor de 
naleving van de eerder genoemde voorschriften. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. NON CUMULATIE 

 
 
Indien de aansprakelijkheid van Verzekerde onder 
zowel onder de dekkingsomschrijving van de algemene 
aansprakelijkheid als onder de beroepsaansprakelijk-
heid mocht zijn gedekt, zullen de verzekerde bedragen 
en de eigen risico’s niet cumuleren maar geldt als 
verzekerd bedrag respectievelijk Eigen risico uitsluitend 
het hoogste verzekerde bedrag en het hoogste Eigen 
risico. 
 
 
6. BEHANDELING PERSONENSCHADE 

 
 
In aanvulling op artikel 7 van de algemene 
voorwaarden is Verzekerde verplicht zo spoedig als 
redelijkerwijs mogelijk Liberty in kennis te stellen van 
een Aanspraak of Omstandigheid in verband met 
Personenschade, ook indien de Schade onder het 
Eigen risico blijkt of lijkt te blijven. 
 
Liberty is gerechtigd om Personenschade die geheel of 
gedeeltelijk voor rekening van Verzekerde blijft, 
rechtstreeks met de benadeelde(n) te regelen. 
 
Liberty zal, alvorens tot definitieve afwikkeling over te 
gaan, Verzekerde hiervan in kennis stellen. 


