
Aansprakelijkheid VP AS 2018-02 VP AS 2015-01 AVP 07-1/AVP 06-1

VG-AV-3 Velten Groep (gelijk aan AVP 06-1 maar zonder 

Sterdekking en Verhaalsbijstanddekking)

AVP 02-1/AVP 00-1

Wie is verzekerd (meerpersoons): - uitwonende ongehuwde kinderen als zij stage lopen 

of dagonderwijs volgen. 

- oppas niet benoemd

- uitwonende ongehuwde kinderen als zij stage lopen 

of dagonderwijs volgen. 

- oppas niet benoemd

- de ongehuwde kinderen tot 27 jaar die voor studie of 

stage buiten Nederland, maar binnen Europa wonen;

- de oppas van de minderjarige kinderen tijdens het 

oppassen;

- de meerderjarige, ongehuwde kinderen, die  

inwonend of voor studie uitwonend zijn;

- oppas niet benoemd

Wie is verzekerd (alleenstaand): Oppas niet benoemd Oppas niet benoemd De oppas van de minderjarige kinderen die op bezoek zijn 

of  logeren, tijdens het oppassen;

Oppas niet benoemd

Dekkingsgebied uitwonende studerende 

kinderen

Wereld (exclusief VS/Canada) Europa Europa tot 27 jaar Niet benoemd

Verhuizing buiten Nederland Verzekering eindigt automatisch 30 dagen na 

verhuizing

niet genoemd Verzekering eindigt automatisch 30 dagen na verhuizing Verzekering eindigt automatisch 30 dagen na 

verhuizing

Maaimachine, kinderspeelgoed of kleine 

gebruiksvoorwerpen aangedreven door een 

motor

Maximale snelheid 20 km per uur Maximale snelheid 16 km per uur Maximale snelheid 10 km per uur Maximale snelheid 10 km per uur

Schade door kind tijdens logeer-/oppassituatie Verzekerd als kind < 14 jaar en 

niet-bedrijfsmatige oppas

Niet verzekerd of

STERDEKKING (keuzemogelijkheid)

Niet verzekerd of

STERDEKKING (keuzemogelijkheid)

Niet benoemd

Schade door uw kind aan iemand die uw kind 

in zijn omgeving haalt/toelaat

Verzekerd Niet verzekerd of

STERDEKKING (keuzemogelijkheid)

Niet verzekerd of

STERDEKKING (keuzemogelijkheid)

Niet benoemd

Schade door uw huisdier tijdens een 

oppassituatie

Verzekerd, tenzij beroepsmatige oppas Niet verzekerd of

STERDEKKING (keuzemogelijkheid)

Niet verzekerd of

STERDEKKING (keuzemogelijkheid)

Niet benoemd

Aansprakelijkheid voor schade met of door een 

vaartuig

- Verzekerd als vaartuig korter is dan 15 meter en/of 

niet sneller kan dan 20km/u.

- Flyboarden, ijszeilen en buggiën niet verzekerd

- Verzekerd als vaartuig korter is dan 15 meter en/of 

niet sneller kan dan 20km/u.

- Kitesurfen, flyboarden, ijszeilen en buggiën niet 

verzekerd

- Verzekerd als vaartuig korter is dan 15 meter en/of niet 

sneller kan dan 20km/u.

- Kitesurfen, flyboarden en buggiën niet verzekerd (AVP 06-

1: kitesurfen, flyboarden, ijszeilen en buggiën niet 

benoemd)

Vaartuigen: roeiboten, kano's, zeilplanken, zeilboten 

met een zeiloppervlakte van max. 16 m2 en 

modelboten, tenzij uitgerust met een motor van 

meer dan 3kW (ca. 4 PK)

- Kitesurfen, flyboarden, ijszeilen en buggiën niet 

benoemd

Aansprakelijkheid voor schade door joyrijden 

en joyvaren

Schade aan voer-/vaartuig gedekt tot max. 

€ 10.000  behalve als het motorrijtuig of vaartuig is 

gestolen of verduisterd.

Schade aan voer-/vaartuig gedekt tot max. 

€ 10.000  behalve als het motorrijtuig of vaartuig is 

gestolen of verduisterd.

Schade aan voer-/vaartuig gedekt tot 2% van het 

verzekerde bedrag met een maximum van € 10.000.

Schade aan voer-/vaartuig gedekt tot max. 

€ 5.000 (AVP 00-1 nog guldens benoemd)

Aansprakelijkheid voor schade met of door een 

modelvliegtuig / drone

Dekking modelvliegtuig tot maximaal 25 kg en drone

- alleen hobbymatig, in Europa en conform regelgeving 

gevlogen

Dekking modelvliegtuig tot maximaal 25 kg Dekking modelvliegtuig tot maximaal 20 kg Dekking modelvliegtuig tot maximaal 20 kg

Aansprakelijkheid voor schade door wapens Jachtrisico kan niet verzekerd worden Niet verzekerd tijdens de jacht, ook niet met 

vergunning.

Jacht is niet verzekerd, tenzij meeverzekering gekozen en 

vermeld op polisblad.

Jacht is niet verzekerd, tenzij meeverzekering 

gekozen en vermeld op polisblad.

Aansprakelijkheid voor schade door of aan 

digitale informatiedragers

Niet verzekerd voor schade door of aan digitale 

informatiedragers en de daarop opgeslagen informatie.

Dekking geldt alleen voor genoemde apparatuur en 

uitsluitend voor hardware en standaardbesturings- 

software.

Niet benoemd Niet benoemd Niet benoemd

Aansprakelijkheid voor schade door of met een 

asbestdak

Verzekerd tot maximaal 200 m² asbesthoudende 

dakbedekking

Niet benoemd Niet benoemd Niet benoemd

Aansprakelijkheid voor schade door 

opzet

Door voorwaardelijke opzet.

Verzekerd alleen als veroorzaakt door kind < 14 jr

Door opzet.

Verzekerd alleen als veroorzaakt door kind < 14 jr

Niet verzekerd Niet verzekerd

Algemeen

VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. heeft de uiterste zorg besteed aan de betrouwbaarheid  en actualiteit van de gegevens in dit overzicht.

Onjuistheden en/of onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. VCN is daarvoor niet aansprakelijk en in voorkomende gevallen zijn de voorwaarden van de betreffende verzekeraar 

Dekking



Aansprakelijkheid voor schade door volledige 

verhuur woonhuis

Verzekerd in STERDEKKING (keuzemogelijkheid) Niet verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd

Aansprakelijkheid voor schade door uw tweede 

woonhuis, recreatiewoning, huisje op 

volkstuincomplex of stacaravan

Standaard niet benoemd.

Te verzekeren met STERDEKKING (keuzemogelijkheid):

Verzekerd, mits aansprakelijk en in Europa.

Standaard niet benoemd.

Te verzekeren met STERDEKKING (keuzemogelijkheid):

Verzekerd, mits aansprakelijk en in Europa.

Standaard verzekerd, mits niet uitsluitend dienend tot 

verhuur aan derden.

STERDEKKING (keuzemogelijkheid):

Verhuurde tweede woning is verzekerd, mits opgave adres 

en bij waterschade € 125 eigen risico.

Standaard verzekerd, mits niet uitsluitend dienend 

tot verhuur aan derden.

Opzicht: 

Aansprakelijkheid voor schade aan spullen van 

anderen waarover u de zorg hebt

Verzekerd tot max. € 12.500 per gebeurtenis, tenzij 

met name in de voorwaarden uitgesloten.

Indien STERDEKKING (keuzemogelijkheid):

Verhoging verzekerde som tot max. € 25.000 per 

gebeurtenis.

Verzekerd tot max. € 12.500 per gebeurtenis, tenzij 

met name in de voorwaarden uitgesloten.

Niet verzekerd Niet verzekerd, tenzij anders aangegeven in de 

voorwaarden en dan tot max. € 12.500 per 

gebeurtenis.

Opzicht: 

Gehuurde particuliere spullen van een 

particulier 

Niet verzekerd

Indien STERDEKKING (keuzemogelijkheid)

Maximaal € 12.500 per gebeurtenis

Niet verzekerd Niet verzekerd. Niet verzekerd.

Vriendendienst Verzekerd max. € 12.500 per gebeurtenis

Indien STERDEKKING (keuzemogelijkheid)

Maximaal € 25.000 per gebeurtenis 

Verzekerd max. € 12.500 per gebeurtenis Verzekerd max. € 12.500 per gebeurtenis Verzekerd max. € 12.500 per gebeurtenis

(AVP 00-1 nog guldens benoemd)

Sport & spel Indien STERDEKKING (keuzemogelijkheid)

Maximaal € 12.500 per gebeurtenis 

Niet verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd

Bereddingskosten Verzekerd tot het verzekerde bedrag. Verzekerd tot het verzekerde bedrag. Niet benoemd Niet benoemd

Borgstelling Verzekerde dient borgsom binnen 12 maanden  terug 

te betalen.

Verzekerde dient borgsom binnen 12 maanden  terug 

te betalen.

Verzekerde dient borgsom binnen 12 maanden  terug te 

betalen.

Verzekerde machtigt verzekeraar te beschikken over 

vrijgegeven bedrag en dient medewerking te 

verlenen.

Verhaalsbijstand (Keuzemogelijkheid)

Recht op juridische hulp - Als de gebeurtenis zich voordoet tijdens de looptijd 

van de verzekering en 

- uitsluitend indien verzoek is ingediend tijdens de 

looptijd van de verzekering.

- Als de gebeurtenis zich voordoet tijdens de looptijd 

van de verzekering.

- Als de gebeurtenis zich voordoet tijdens de looptijd van 

de verzekering.

- uitsluitend als verzoek binnen 12 maanden na onstaan 

van gebeurtenis is ingediend

N.v.t.

Eigen risico Verplichte procesvertegenwoordiging: 

- geen eigen risico

Niet-verplichte procesvertegenwoordiging:

- Bijstand jurist DAS: geen eigen risico

- Externe bijstand: € 250 eigen risico

Verplichte procesvertegenwoordiging: 

- geen eigen risico

Niet-verplichte procesvertegenwoordiging:

- Bijstand jurist DAS: geen eigen risico

- Externe bijstand: € 250 eigen risico

per aanspraak €  110 over advocaatkosten

(nvt bij verkeerszaken)

N.v.t.

Wachttijd geen geen 3 maanden N.v.t.

Niet verplichte procesvertegenwoordiging Max. vergoeding  € 5.000 behandelkosten van externe 

deskundige

Max. vergoeding  € 5.000 behandelkosten van externe 

deskundige

De in het algemeen gebruikelijke behandelkosten van 

externe deskundigen

N.v.t.

Uitsluiting niet genoemd niet genoemd behoefte aan bijstand als gevolg van natuurrampen N.v.t.

Tegenpartij kan verhaalbare schade niet 

betalen

Rechtsbijstand betaalt max. € 750 als de schade min. € 

225 (nvt bij verkeersschade) bedraagt

Rechtsbijstand betaalt max. € 750 als de schade min. € 

225 (nvt bij verkeersschade) bedraagt

Niet verzekerd N.v.t.

Klachtenregeling Voor melding: Verwijzing naar DAS site en KIFID Voor melding: Verwijzing naar DAS site en KIFID Niet benoemd N.v.t.

Positie van tussenpersoon Informatie over afhandeling van conflict aan 

tussenpersoon of derde mag uitsluitend na 

toestemming resp. machtiging van verzekerde.

Informatie over afhandeling van conflict aan 

tussenpersoon of derde mag uitsluitend na 

toestemming resp. machtiging van verzekerde.

Mededelingen / betalingen / correspondentie gaat via 

tussenpersoon, tenzij anders afgesproken.

N.v.t.

Extra kostendekking


