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Wij van a.s.r. helpen mensen door te doen. Bijvoorbeeld met het vernieuwde  
Voordeelpakket. In onze consumentenbrochure lees je wat het Voordeelpakket 
voor jouw klanten kan betekenen. 

In deze adviseurbrochure lees je alles over onze Aansprakelijkheidsverzekering 
en welke dekkingen deze verzekering heeft.  

De Aansprakelijkheidsverzekering van a.s.r.

De basisdekking van onze Aansprakelijkheidsverzekering dekt bijna alle 
risico’s af waarvoor jouw klant volgens de wet aansprakelijk is. Je kunt met 
je klant deze basisdekking naar behoefte uitbreiden met de keuzedekkingen 
Sterdekking en Verhaalsbijstand.

Wie is verzekerd?

Bij een verzekering voor één persoon:
- De verzekeringnemer/verzekerde.
- Logé(s).
- Het huispersoneel tijdens het werk dat ze voor jouw klant doen.

Bij een verzekering voor meer personen:
- De verzekeringnemer/verzekerde.
- De echtgenoot/echtgenote, partner.
- De inwonende, (pleeg/stief/adoptie) kinderen.
- De ongehuwde uitwonende kinderen tijdens hun studie of stage.
- De uitwonende kinderen tijdens hun studie of stage in Europa.
- De andere personen met wie jouw klant duurzaam en in 

gezinsverband samenleeft.
- Logé(s).
- Het huispersoneel tijdens het werk dat ze voor jouw klant doen.

Voordelen

- Standaard dekking bij schade door een strafbaar feit van 
anderen, zoals zinloos geweld.

- Precies verzekeren wat jouw klant nodig heeft: keuze in 
dekkingen (zoals Verhaalsbijstand) en eigen risico’s.

In welke landen geldt deze verzekering?

De verzekering is geldig in de hele wereld.
Er zijn een paar uitzonderingen:
- Ongehuwde uitwonende kinderen zijn niet verzekerd als zij in 

de Verenigde Staten van Amerika of Canada stage lopen of 
dagonderwijs volgen. 

- Inwonende en uitwonende ongehuwde kinderen tijdens 
vakantiewerk of bijbaan zijn alleen in Nederland verzekerd.   

- Schade door een strafbaar feit van een ander is verzekerd in 
Nederland.

- Als jouw klant kiest voor Sterdekking dan is schade door het tweede 
woonhuis en de recreatiewoning in Europa verzekerd. 

- De keuzedekking Verhaalsbijstand geldt in Europa en de niet-
Europese landen rondom de Middellandse Zee.
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Basisdekking

-  Aansprakelijkheid voor schade die een verzekerde als particulier toebrengt aan anderen en aan spullen van anderen. 
-  Je klant kan kiezen voor het verzekerd bedrag van € 1.250.000 of € 2.500.000.
-  Schade die een verzekerde oploopt door een strafbaar feit van een ander. Wij vergoeden per verzekerde maximaal € 50.000 per gebeurtenis.  

En maximaal € 250.000 voor alle verzekerden samen. 

Dekking Bijzonderheden Maximum bedrag

Verzekerden onderling Alleen personenschade (letsel of dood). Bij huispersoneel betalen we ook zaakschade. Verzekerd bedrag

Oppassituatie kind/dier Verzekerd bedrag

Spullen van anderen waarover je 
klant de zorg heeft (opzicht)

€ 12.500

Vriendendienst Vriendendienst voor iemand anders dan een verzekerde. € 12.500

Vrijwilligerswerk Onbetaald en vrijblijvend voor anderen of de samenleving, zoals voor sportvereniging of 
school. Vriendendienst voor iemand anders dan een verzekerde.

Verzekerd bedrag

Inwonende kinderen of 
uitwonende ongehuwde kinderen

Overal ter wereld verzekerd tijdens het lopen van stage of het volgen van dagonderwijs, 
behalve in de Verenigde Staten van Amerika of Canada. 

Verzekerd bedrag

Uitwonende ongehuwde kinderen 
tijdens studie/stage

Overal ter wereld verzekerd als particulier. Tijdens het verrichten van werkzaamheden 
voor stage alleen in Nederland dekking. 

Verzekerd bedrag

Als passagier van een motorrijtuig, 
vaartuig of luchtvaartuig 

Verzekerd bedrag

Eigen woonhuis Huidig, toekomstig, vorig woonhuis. Voor huidig woonhuis heeft je klant ook dekking bij 
verhuur van een deel van het woonhuis. Voor toekomstig of vorig woonhuis maximaal 
12 maanden dekking.

Verzekerd bedrag

Eigen woonhuis in aanbouw Je klant moet er zelf gaan wonen. Verzekerd bedrag

Aan de huurwoning Alleen schade door brand. € 125.000
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Dekking Bijzonderheden Maximum bedrag

Aan een gehuurd vakantieverblijf Alleen brandschade of waterschade uit lekkende leidingen, installaties en toestellen. Verzekerd bedrag

(Schotel)antenne Schade aan anderen, de huurwoning en bijgebouwen. Verzekerd bedrag

Maaimachines, kinderspeelgoed 
en andere gebruiksvoorwerpen 
aangedreven door een motor

Mag niet harder kunnen dan 20 km per uur. Verzekerd bedrag

Elektrische fietsen Alleen dekking voor elektrische fietsen/elobikes. De trapondersteuning ondersteunt tot 
maximaal 25 km/u. Geen dekking voor fietsen met een gele bromfietskentekenplaat 
(speed-pedelec/high speed e-bike).

Verzekerd bedrag

Vaartuig Maximale lengte 15 meter, motorvaartuig dat niet harder kan dan 20 km per uur. Verzekerd bedrag

Eigen woonboot Je klant moet er zelf in wonen, gedeeltelijke verhuur is toegestaan, woonboot moet op 
vaste ligplaats liggen.

Verzekerd bedrag

Joyrijden en joyvaren, schade aan 
anderen 

- Kind van je klant jonger dan 18 jaar, en
- Motorrijtuig/vaartuig dat niet van je klant is, en
- Motorrijtuig/vaartuig mag niet met geweld verkregen zijn.

Verzekerd bedrag

Joyrijden en joyvaren, schade aan 
motorrijtuig/ vaartuig zelf

- Kind van je klant jonger dan 18 jaar, en
- Motorrijtuig/vaartuig dat niet van je klant is, en
- Motorrijtuig/vaartuig mag niet met geweld verkregen zijn. 

€ 10.000

Modelauto, modelboot, 
modelvliegtuig of drone

- Modelboot die niet harder kan dan 20 km per uur.
- Modelvliegtuig tot 25 kg, inclusief motor of drone.
- Waar verzekerd: Europa
- Voldoen aan geldende regelgeving in het vlieggebied.

Verzekerd bedrag

Kosten - Procedures, rechtsbijstand en voorkoming van schade pas na toestemming van a.s.r. Verzekerd bedrag

Borg voorschieten - Borg op last van buitenlandse overheid.
- Binnen 12 maanden terugbetalen.

10% verzekerde bedrag:
€ 12.500 of € 25.000.
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Keuzedekking 

Je klant heeft een basisdekking die bijna alle risico’s afdekt. Afgestemd 
op zijn persoonlijke situatie en voorkeuren kan je klant zich aanvullend 
verzekeren met onze keuzedekkingen. 

Sterdekking

Eigen woonhuis bij volledige verhuur:
- Wij vergoeden de schade die je klant veroorzaakt met zijn woonhuis 

bij volledige verhuur.
- Het woonhuis van je klant wordt verhuurd aan 1 persoon of 1 gezin, 

en er moet een schriftelijke of digitale huurovereenkomst zijn tussen 
je klant en de huurder. 

Spullen van anderen waarover je klant de zorg heeft (opzicht)
- Wij vergoeden de schade tot maximaal € 25.000 per gebeurtenis.

Gehuurde spullen van een ander waarover je klant de zorg  
heeft (opzicht)
- Wij vergoeden de schade tot maximaal € 12.500 per gebeurtenis.
- De spullen waarover je klant zorg heeft worden in de privésfeer 

gebruikt en zijn gehuurd van een privépersoon. 

Vriendendienst
- Wij vergoeden de schade tot maximaal € 25.000 per gebeurtenis.

Sport en spel
- Wij vergoeden de schade tot maximaal € 12.500 per gebeurtenis.
- De schade is veroorzaakt aan iemand anders dan de medesporter of 

medespeler.

Tweede woning, recreatiewoning:
-  Wij vergoeden de schade die je klant veroorzaakt met een tweede 

woonhuis, recreatiewoning, huisje op volkstuincomplex of een 
stacaravan in Europa. 

-  Ook schade door het onroerend goed veroorzaakt 
tijdens verhuur verzekeren wij mee.

Verhaalsbijstand

-  Rechtsbijstand bij het verhalen van schade die je klant heeft 
geleden als particulier. 

-  De schade van je klant moet minimaal € 225 zijn, de zogenaamde 
franchise.

-  Voor schade die in het verkeer ontstaat, geldt de franchise niet.
-  Wij vergoeden de volgende externe kosten:

-  De kosten van de externe deskundigen die DAS inschakelt.
-  De kosten van getuigen die je klant van de rechter moet 

betalen.
-  Jouw deel van de kosten die je klant moet betalen voor de 

mediator die DAS inschakelt.
-  De proceskosten die je klant moet betalen.
-  De noodzakelijke reis- en verblijfkosten die je klant in overleg 

met DAS maakt, omdat een buitenlandse rechter eist dat je klant 
persoonlijk aanwezig is, of als de ingeschakelde advocaat de  
aanwezigheid van je klant dringend wenst.

- De kosten die te maken hebben met de uitvoering van een 
vonnis.

Wat is niet verzekerd?

Schade:  
-  Door molest en atoomkernreacties.
-  Door of aan informatiedragers.
-  Die anderen kunnen vergoeden (na u-clausule).
-  Als de premie niet is betaald.
-  Door opzet van een verzekerde.
-  Door criminele en strafbare activiteiten van een verzekerde.
-  Door seksuele gedragingen van een verzekerde.
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-  Aan spullen van anderen die een verzekerde onder zich heeft 
(opzicht): 
-  op basis van huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, erfpacht- of 

pandovereenkomst, vruchtgebruik of recht van gebruik/
bewoning 

-  van het werk
-  motorrijtuigen, aanhangwagens, motor- en zeilboten en 

vliegtuigen van anderen
-  geld, geldswaardige papieren, bankpassen en creditcards
-  caravans/vouwwagens met inboedel

-  Aan spullen die een verzekerde onrechtmatig onder zich heeft. 
-  Door een luchtvaartuig, zeilvliegtuig, doelvliegtuig,  

valschermzweeftoestel, kabelvlieger, luchtschip, modelraket, 
luchtballon.

-  Door flyboarden, ijszeilen, buggyen.
-  Die een verzekerde toebrengt met wapens, tenzij de verzekerde een 

wapenvergunning heeft. 

Verhuist je klant buiten Nederland? 
Dan eindigt de verzekering automatisch 30 dagen na verhuizing.

Wat is het verzekerd bedrag?

Je klant kan kiezen voor een verzekerd bedrag van  
€ 1.250.000 of  € 2.500.000.  

Wat is het eigen risico?

Kinderen en huisdieren:
- Je klant heeft de keuze uit een eigen risico van € 250 of geen eigen 

riscio. Het eigen risico geldt voor alle (keuze)dekkingen, maar niet 
voor Verhaalsbijstand.

Overige schadeoorzaken (zonder kinderen en huisdieren):
-  Je klant kan kiezen voor een eigen risico van € 100 of € 500 of geen 

eigen risico.
- Het eigen risico geldt voor alle (keuze)dekkingen, maar niet voor 

Verhaalsbijstand. 

Wij geven wat extra

Het kan voorkomen dat je klant niet zelf schade veroorzaakt, maar schade 
oploopt door een strafbaar feit van een ander. Bijvoorbeeld door zinloos 
geweld. In dat geval vergoeden wij per verzekerde maximaal € 50.000 per 
gebeurtenis. En maximaal € 250.000 voor alle verzekerden samen. 

Premie

Voor de premie verwijzen wij naar de tariefkaart en Cockpit. 

Je klant heeft standaard € 250 eigen risico voor schade veroorzaakt 
door kinderen en huisdieren en € 100 voor de overige schadeoorzaken. 
Bij een schade veroorzaakt door een kind is het eigen risico dan € 250.  
Bij een schade veroorzaakt door je klant zelf, is het eigen risico dan  
€ 100. 

Als je klant kiest voor geen eigen risico voor kinderen en huisdieren 
en € 500 eigen risico voor overige schadeoorzaken, dan heeft hij geen 
eigen risico voor schades veroorzaakt door kinderen, maar wel € 500 
eigen risico bij schades veroorzaakt door je klant zelf. 


