
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 
VOOR PARTICULIEREN NR. 02-02
Voorwaarden

Artikel 1. Definities

a Verzekerde is:
1 de verzekeringsnemer
2 de inwonende echtgenoot/echtgenote van de verzekeringsnemer of

degene, mits met name in de polis genoemd, waarmede de
verzekeringsnemer als zodanig middels in- of samenwoning in ge-
zinsgemeenschap leeft, alsmede:

3 hun minderjarige kinderen, waaronder pleeg- en stiefkinderen;
4 hun meerderjarige ongehuwde kinderen, waaronder pleeg- en

stiefkinderen die bij hen inwonen of voor opleiding, studie of het
vervullen van militaire of vervangende dienstplicht elders verblij-
ven;

5 hun grootouders, ouders, schoonouders, ongehuwde bloed- en
aanverwanten, die bij hen inwonen;

6 hun minderjarige logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet
wordt gedekt door een andere verzekering;
7 hun huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband

houdt met werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde.
Indien de verzekeringsnemer als alleenstaande is verzekerd, gelden
uitsluitend de onder 1, 6 en 7 van dit artikel genoemden als verzeker-
de.

Indien de verzekering is gesloten tegen een premietarief “zonder kin-
deren” en van de geboorte of adoptie van een kind tijdens de duur van
de verzekering verzuimd is opgave te doen aan de verzekeraar
en derhalve niet de daarvoor verschuldigde premie is betaald, ver- leent
de verzekering desondanks dekking voor de schade die door het kind is
veroorzaakt, echter eerst nadat de verzekeringsnemer als- nog de
verschuldigde premie met terugwerkende kracht vanaf de da- tum van
geboorte of adoptie aan de verzekeraar heeft voldaan.

b Gebeurtenis is een voorval of een reeks met elkaar verband hou-
dende voorvallen die dezelfde schadeverwekkende oorzaak heb-
ben, dat aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid van
verzekerde.

c Aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade ontstaan binnen de geldigheidsduur van de verzekering en
bestaande uit:

1 personenschade, dat wil zeggen letsel of aantasting van de ge-
zondheid al dan niet de dood tengevolge hebbend en de daarmee
rechtstreeks verband houdende gevolgen;

2 zaakschade, dat wil zeggen beschadiging, teniet of verloren gaan
van stoffelijke objecten van anderen dan de verzekerde(n) en de
rechtstreeks daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 2. Omvang van de verzekering

a De verzekering omvat de aansprakelijkheid van verzekerde in zijn
hoedanigheid van particulier en anderszins voor zover in de voor-
waarden van verzekering omschreven, voor schade als bedoeld in
artikel 1 sub c, echter voor alle verzekerden tezamen per gebeur-
tenis maximaal het verzekerde bedrag.

b De verzekering dekt mede de aansprakelijkheid:

1 uitsluitend voor personenschade toegebracht door de in artikel 1
sub a genoemde verzekerden aan elkaar, echter slechts voor zo-
ver deze verzekerden terzake van het gebeurde geen aanspraken
uit andere hoofde hebben;

2 van een verzekerde jegens huispersoneel ook voor zaakschade
ten gevolge van bedrijfsongevallen;

3a van de verzekeringsnemer of een van de inwonende verzekerden:
- als bezitter van een door hem bewoond pand met de daarbij be-

horende bebouwingen, ook indien een deel daarvan wordt ver-
huurd;

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

- als bezitter van een in Europa gelegen tweede woning, recreatie-
woning, stacaravan of huisje op een volkstuincomplex, mits deze
niet uitsluitend dienen tot verhuur aan derden;

3b van een verzekerde voor schade veroorzaakt door brand aan de
door hem voor vakantiedoeleinden gehuurde in het buitenland ge-
legen woning en de daartoe behorende inboedel. Voor deze scha-
de geldt een eigen risico van € 45,- en een maximale uitkering van
€ 9080,- per gebeurtenis.

3c van een verzekerde voor schade veroorzaakt door een antenne, ook
voor schade veroorzaakt aan het door hem gehuurde en be-
woonde pand, een aanspraak voortvloeiende uit een verplichting
tot vrijwaring jegens de huiseigenaar in verband met schade door
een antenne is medeverzekerd;

4 van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door roeibo-
ten, kano’s, zeilplanken, op afstand bediende modelboten en zeil-
boten met een zeiloppervlakte van maximaal 16 m2, tenzij deze
vaartuigen zijn uitgerust met een (buitenboord)motor met een ver-
mogen van meer dan 3 KW (circa 4 PK);

5 voor personenschade toegebracht of ontstaan door een verzeker-
de met een pleziervaartuig met een maximum bereikbare snel-
heid van 30 km per uur, op de binnenwateren van Nederland;

6 van een verzekerde voor schade veroorzaakt door een modelvlieg-
tuig, waarvan het gewicht ten hoogste 20kg bedraagt en dat ove-
rigens voldoet aan de normen als omschreven in het Besluit Hou-
dende Regeling Modelvliegtuigen;

7 van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door een aan-
hangwagen of caravan voor zover de Wet Aansprakelijkheidsver-
zekering Motorrijtuigen niet van toepassing is;

8 voor schade toegebracht door een verzekerde als passagier van
een motorrijtuig of een (lucht)vaartuig, waaronder begrepen het in-
of uitstappen; het bepaalde in artikel 3 sub a en artikel 2 sub b lid 1
blijft echter onverkort van toepassing;

9 voor schade toegebracht door een verzekerde met of door zaken
terwijl deze worden geladen op of in dan wel gelost van of uit een
motorrijtuig of een (lucht)vaartuig;

10 van een verzekerde - mits deze jonger is dan 18 jaar - voor schade
veroorzaakt tijdens joy-riding met, door of aan het motorrijtuig.
Onder joy-riding wordt verstaan elk wederrechtelijk gebruik van een
motorrijtuig, zonder de bedoeling te hebben zich dit motorrij- tuig
toe te eigenen. Uitgesloten blijft de aansprakelijkheid ingeval van
diefstal of verduistering van het motorrijtuig. Uitdrukkelijk wordt
bepaald dat ingeval van joy-riding zonder geweldpleging de dekking
voor schade met of door het motorrijtuig niet geldt indien voor het
motorrijtuig een aansprakelijkheidsverzekering is geslo- ten;

11 van de onder artikel 1 sub a lid 1 en/of 2 genoemde verzekerde als
werkgever, voor schade binnen Nederland veroorzaakt door het
huispersoneel met of door een motorrijtuig waarvan geen der
andere verzekerden dan het huispersoneel houder of bezitter is;

12 van de verzekerde voor schade door motorisch voortbewogen kin-
derspeelgoed, maaimachines en dergelijke gebruiksvoorwerpen,
mits zij een snelheid van 10km per uur niet kunnen overschrijden,
alsmede van op afstand bedienbare modelauto’s;

13 van een verzekerde voor huisdieren, mits deze niet beroepsmatig
worden gehouden;

14 voor schade veroorzaakt of toegebracht door de schoolgaande of
studerende minderjarige kinderen van de verzekeringsnemer tij-
dens het al dan niet tegen betaling verrichten van werkzaamhe- den
buiten het gezin, in vrije tijd of vakantie. Evenwel is van de dekking
uitgesloten schade aan zaken die verzekerde ter bewer- king,
behandeling of vervoer onder zich heeft alsmede schade uit-



sluitend voortvloeiende uit bijzondere aansprakelijkheidsbedingen,
zoals vrijwarings- garantie- of boetebedingen. Aanspraken van de
werkgever of diens rechtverkrijgenden of nagelaten betrekkingen zijn
niet gedekt;

15 voor schade veroorzaakt of toegebracht door een verzekerde tij- dens
werkzaamheden al dan niet tegen betaling ten behoeve van derden,
mits verzekerde geen zelfstandige ondernemer is en deze
werkzaamheden zijn verricht buiten het kader van een arbeids-
overeenkomst. Van deze dekking is uitgesloten schade aan zaken die
verzekerde ter bewerking, behandeling of vervoer onder zich heeft,
alsmede schade aan (op)geleverde zaken, waaronder be- grepen
kosten ter vervanging van die zaken, schade die voort- vloeit uit het
niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de desbetreffende
zaken en schade uitsluitend voortvloeiende uit bij- zondere
aansprakelijkheidsbedingen zoals vrijwarings-, garantie- of
boetebedingen;

16 van de verzekeringsnemer en (indien medeverzekerd) de inwo-
nende echtgenoot/echtgenote voor de onrechtmatige daden van
hun verzekerde kinderen tot de leeftijd van 14 jaar, ook als de
schade het beoogde of zekere gevolg is van hun handelen;

17 voor schade geleden door anderen dan de in artikel 1 sub a ge-
noemde personen ten gevolge van het om niet verlenen van hulp ter
voorkoming van lichamelijk letsel of dood of direct dreigende
zaakschade.

c Indien een overheid wegens een onder de verzekering gedekte schade
het stellen van geldelijke zekerheid verlangt ter waarbor- ging van de

rechten van benadeelden, zal de verzekeraar deze ze- kerheid
verstrekken tot ten hoogste 10% van het verzekerde be- drag.
Verzekerden zijn verplicht de verzekeraar te machtigen over de

zekerheid te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en bo- vendien
alle medewerking te verlenen om terugbetaling te verkrijgen. d De

aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan of ver- lies van
zaken van derden die hij in bruikleen, ter vervoer, in be- handeling of in
bewaring onder zich heeft, is mede onder de ver- zekering begrepen,
echter met een eigen risico van € 20,- en een maximale uitkering van

€ 4540,- per gebeurtenis en overigens
met handhaving van het gestelde in artikel 3 sub a.

e De in artikel 2 sub b lid 3 t/m 17 omschreven dekking, alsmede de
dekking voor schade door de in artikel 1 sub a lid 5 en 6 genoem- de
verzekerden geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt
door een andere verzekering of zou zijn gedekt indien deze
verzekering niet bestond.

f Boven het in de polis genoemde verzekerde bedrag worden ver-
goed:

1 de kosten van met goedvinden of op verlangen van de verzeke- raar
gevoerde procedures en in zijn opdracht verleende rechtsbij- stand;

2 de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte
van de hoofdsom.

Boeten, afkoopsommen en met een strafproces samenhangende ge-
rechtskosten worden niet vergoed.

Artikel 3. Uitsluitingen

Tenzij in artikel 2 sub b uitdrukkelijk anders is bepaald is van de verze-
kering uitgesloten de aansprakelijkheid:
a voor schade aan, vermissing, diefstal of verlies van:
1 zaken die een verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft

uit hoofde van huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, pandover- eenkomst
of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik en bewoning);

2 motorrijtuigen, motorvaartuigen en luchtvaartuigen welke een ver-
zekerde of iemand namens hem onder zich heeft;

3 zaken die een verzekerde onrechtmatig onder zich heeft;
4 zaken die degene(n) waarmede een verzekerde middels in- of sa-

menwoning in gezinsgemeenschap leeft, toebehoren of onder zich
heeft (hebben);

5 geld, geldswaardige papieren, bank-, giro-, betaalpassen of credit-
cards, die een verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft;

b voor schade waarvoor een verzekerde, anders dan huispersoneel,
aansprakelijk is uit hoofde van enige beroepsbezigheid;

c voor schade door onroerende zaken, waaronder begrepen aan-
sprakelijkheid in verband met het bouwen van of in exploitatie
hebben van onroerende zaken;

d1 van een verzekerde voor schade die voor hem het beoogde of ze-
kere gevolg is van zijn handelen of nalaten;

d2 van een in groepsverband optredende verzekerde voor schade die
het beoogde of zekere gevolg is van een gedraging of gedragin- gen
van de groep ook ingeval niet de verzekerde zelf deze schade heeft
veroorzaakt;

e voor schade door of in verband met het bezitten of gebruiken in-

clusief het doen of laten gebruiken ten behoeve van verzekerde of
door wie dan ook, van motorrijtuigen met inbegrip van al hetgeen
daarmede met welk doel dan ook is verbonden en voorts elke soort
vaartuigen en luchtvaartuigen (waaronder onder meer mede
begrepen modelraketten);

f voor schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of het ge-
bruik van wapens als bedoeld in de Wet Wapens en Munitie,
waarvoor verzekerde geen vergunning heeft.

De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in verband met het be-
zit en/of het gebruik van vuurwapens tijdens de jacht of voorbereiding
daartoe is uitsluitend gedekt voor zover uitdrukkelijk medeverzekerd; g
van een verzekerde die zijn woonplaats niet in Nederland heeft,

behoudens die van de in artikel 1 genoemde minderjarige logés;
h voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar

opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk
handelen of nalaten.

i Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een tot een groep beho-
rende verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloei-
ende uit opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht weder-
rechtelijk handelen of nalaten van één of meer tot de groep
behorende personen, ook ingeval niet de verzekerde zelf zodanig
heeft gehandeld of nagelaten.
Aan het opzettelijke karakter van dit wederrechtelijk handelen of
nalaten doet niet af dat de verzekerde of, ingeval deze tot een
groep behoort, één of meer tot de groep behorende personen zo-
danig onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeert/verke-
ren, dat deze/die niet in staat is/zijn de wil te bepalen.

j Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn seksuele
getinte gedragingen van welke aard dan ook.

k Niet gedekt is de aansprakelijkheid voortvloeiende uit seksuele of
seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook van een of
meer tot een of meer tot een groep behorende personen, ook in-
geval niet de verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen.

Artikel 4. Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht in de gehele wereld.

Artikel 5. Einde van de verzekering
De verzekering vervalt automatisch zodra de verzekerde zich in het
buitenland vestigt.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1. Grondslag van de verzekering

Alle in verband met het aangaan, wijzigen dan wel herstel van de verze-
keringsovereenkomst door verzekeringsnemer, verzekerde en gemach-
tigde derde(n) gedane opgaven en overgelegde verklaringen strekken haar
ten grondslag.
Onjuistheid dan wel onvolledigheid van de gedane opgaven en/of over-
gelegde verklaringen geeft de verzekeraar het wettelijke recht de verze-
keringsovereenkomst, de wijziging of het herstel te doen vernietigen.
Indien de verzekeringsnemer niet binnen 4 weken na uitreiking van de
polis of andere stukken schriftelijk anders te kennen geeft, wordt hij ge-
acht in te stemmen met de inhoud daarvan.

Artikel 2. Verzekeringsnemer

Verzekeringsnemer is degene, met wie de verzekering is aangegaan en
die als zodanig op het polisblad is vermeld.

Artikel 3. Aanvang en duur van de verzekering

De verzekering is van kracht na ontvangst door de verzekerde van de
dekkingsbevestiging, tenzij anders is overeengekomen.
De verzekering wordt aangegaan voor het lopende kalenderjaar alsmede
daarna voor een termijn van maximaal 60 maanden en 30 dagen, met
steeds stilzwijgende verlenging voor een periode van 60 maanden. In-
dien de ingangsdatum niet op de eerste van een maand valt wordt de
eerste premietermijn pro-rata berekend tot de 1e dag van de daaropvol-
gende maand.

Artikel 4. Premiebetaling

a De premies, rentevergoedingen en andere bedragen verschuldigd in
verband met de verzekeringsovereenkomst moeten worden betaald
ten kantore van National Academic.
Voor de incasso van de premies en het wijzigen van polissen wordt
door National Academic administratiekosten in rekening gebracht.
Betalingen zullen strekken tot voldoening van de oudste openstaande



premies, ongeacht de op betalingsbescheiden dan wel in de adminis-
tratie voorkomende aanduidingen.

b Binnen 30 dagen nadat enige premie, kosten en assurantiebelasting is,
respectievelijk zijn verschuldigd, dient de verzekeringsnemer deze bij
vooruitbetaling te voldoen, bij gebreke waarvan de verplichtingen van de
verzekeraar komen te vervallen met ingang van de eerste dag van de
risicotermijn waarop het bedrag betrekking heeft, dit onver- minderd de
betalingsplicht van de verzekeringsnemer en zonder dat
ingebrekestelling nodig is.
De dekking begint weer op de dag nadat het verschuldigde is ontvan-
gen en geaccepteerd. Onder het verschuldigde wordt in dit verband ook
verstaan de eventuele rente en zowel de gerechtelijke als de bui-
tengerechtelijke invorderingskosten.
Blijft de verzekeringsnemer in gebreke, dan heeft de verzekeraar het
recht de polis te beëindigen wegens wanbetaling.

Artikel 5. Wijziging van premie en/of voorwaarden

a Indien de verzekeraar de premie en/of voorwaarden voor verzekerin- gen
als tot de polis behorend wijzigt, heeft hij het recht de gewijzigde premie
en/of voorwaarden op die verzekeringen toe te passen met in- gang van
een door verzekeraar vast te stellen datum.

b De verzekeraar heeft het recht tussentijds beperkende bepalingen te
stellen met betrekking tot de tot de polis behorende verzekeringen.
Indien de verzekeraar van het onder a of b genoemde recht gebruik
maakt, ontvangt de verzekeringsnemer hiervan schriftelijk medede- ling.

Indien de verzekeraar niet binnen 30 dagen na dagtekening van deze me-
dedeling een aangetekende opzegging van deze verzekering van de ver-
zekeringnemer heeft ontvangen, dan wordt de verzekeringnemer geacht met
de herziening in te stemmen.

De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door verzekeringsne-
mer geldt niet indien:
a de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wet-

telijke regelingen/bepalingen of wijziging daarin en/of
b de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de

dekking inhoudt.

Artikel 6. Verplichtingen in geval van schade

Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis waaruit voor de
verzekeraar een verplichting tot schadevergoeding kan voortvloeien is hij
verplicht:

a de verzekeraar onmiddellijk in te lichten;
b de verzekeraar zo spoedig mogelijk in het bezit te stellen van het vol-

ledig ingevulde en ondertekende schadeaangifteformulier dat door hem
ter beschikking is gesteld;

c alle van belang zijnde informatie zo spoedig mogelijk aan de verzeke-
raar te verstrekken;

d alle correspondentie, dagvaardingen en andere stukken onverwijld
aan de verzekeraar door te zenden;

e zonder voorafgaande toestemming van de verzekeraar zich te onthou-
den van het erkennen van aansprakelijkheid, het voeren van onder-
handelingen of het aangaan van schikkingen;

f in geval van schade als gevolg van diefstal, inbraak, verduistering,
vandalisme, gewelddadige beroving, afpersing, een aanrijding met
letselschade of een aanzienlijke materiële schade terstond de politie
hiervan in kennis te stellen. Van deze aangifte dient een origineel be-
wijsstuk aan verzekeraar te worden overgelegd;

g aan de verzekeraar zijn volle medewerking te verlenen en alles na te
laten wat de belangen van de verzekeraar zou kunnen schaden;

h desverlangd een schriftelijke en door hemzelf ondertekende verklaring
omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de schade over te leggen.

In elk geval verjaart een vordering tot het doen van een uitkering indien de 
aanmelding niet plaatsvindt binnen 3 jaar na het moment, waarop de 
verzekerde kennis kreeg of had kunnen krijgen van de gebeurtenis die voor 
de verzekeraar tot een verplichting tot uitkering kan leiden.

Artikel 7. Behandeling van schade

a De verzekeraar is gerechtigd naar eigen inzicht aanspraken op scha-
devergoeding te behandelen, schikkingen aan te gaan, de leiding van
een procedure op zich te nemen en betalingen recht-
streeks aan de belanghebbende(n) te doen.

b De verzekeraar kan de verzekerde na strafrechtelijke veroordeling niet
verplichten tegen het vonnis in hoger beroep te gaan.

c De door de verzekerde verstrekte c.q. te verstrekken opgaven, mon-
deling dan wel schriftelijk, zullen dienen tot de vaststelling van de
omvang van de schade en het recht op uitkering.

Artikel 8. Kosten en renten

Boven het in de polis voor de desbetreffende verzekering vermelde ver-
zekerde bedrag worden vergoed:
a de kosten ex artikel 283 Wetboek van Koophandel, die door een ver-

zekerde in redelijkheid zijn gemaakt ter voorkoming of vermindering
van een gedekte schade, echter tot ten hoogste het voor die schade,
zo deze gevallen zou zijn, geldende verzekerde bedrag per gebeurte-
nis;

b de kosten van verweer, voor zover met toestemming van de verzeke-
raar gemaakt, in een tegen verzekerde door een benadeelde aanhan-
gig gemaakt proces, alsmede de proceskosten waartoe verzekerde
veroordeeld wordt;

c de kosten van rechtsbijstand, welke op verlangen van de verzekeraar
wordt verleend, in een tegen verzekerde aanhangig gemaakte straf-
zaak;

d de wettelijke rente over het door deze verzekering gedekte deel van
de hoofdsom.

Artikel 9. Einde van de verzekering

De verzekering eindigt:

a per de contractsvervaldatum, indien door één der partijen aan de an-
dere partij uiterlijk drie maanden voor deze datum de verzekering aan-
getekend is opgezegd;

b per premievervaldatum nadat de verzekeraar de voorwaarden van
verzekering en/of premie conform artikel 5 sub a heeft aangepast en
de verzekeringsnemer binnen de gestelde termijn schriftelijk heeft
geweigerd met de aanpassing akkoord te gaan. Dit alleen voor die tot
de polis behorende verzekeringen waarop de herziening van toepas-
sing is.

c zodra de verzekeringsnemer of zijn erfgenamen ophouden belang te
hebben bij het verzekerde en tevens de feitelijke macht erover verlie-
zen. De verzekeringsnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht de verze-
keraar hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen,
kennis te geven;

d indien de verzekeraar de verzekering schriftelijk beëindigt in geval van
schade, waartoe hij het recht heeft tot uiterlijk 30 dagen na afwikke- ling
van dat schadegeval, zulks met inachtname van een termijn van
30 dagen;

e indien de verzekeraar de verzekering beëindigt wegens wanbe-
taling;

f door schriftelijke opzegging door de verzekeraar, waartoe hij het recht
heeft, indien de verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met
opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven;

g door schriftelijke opzegging door de verzekeraar tegen de jaarlijkse
premievervaldag, mits daarbij een termijn van tenminste 30 dagen in
acht wordt genomen.

Het recht tot beëindiging van de verzekering als omschreven sub a, d, f
en g van dit artikel komt de verzekeraar niet toe indien het dekking A of C
van de ongevallenverzekering betreft.

Artikel 10. Terugbetaling van premie

Bij beëindiging van de verzekering, anders dan wegens kwade trouw van
de verzekeringsnemer, heeft de verzekeringsnemer recht op terugbe- taling
van de premie over de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht
is.

Artikel 11. Onderverzekering en andere verzekeringen

a Indien blijkt dat ten tijde van het ontstaan van een schade het verze-
kerde belang niet ten volle is verzekerd, is de verzekeraar slechts ge-
houden tot vergoeding van schade en kosten in evenredigheid van het
verzekerde bedrag tot de volle waarde.

b Indien blijkt dat ten tijde van het ontstaan van een schade het verze-
kerde belang tevens door één of meer elders gesloten verzekeringen is
gedekt en het gezamenlijke belang van alle verzekeringen de waar- de
van bedoeld belang overtreft, wordt het bij deze polis verzekerde
bedrag geacht te zijn verminderd naar evenredigheid van het geza-
menlijke belang van de verzekeringen en de waarde van het verzeker-
de belang, zonder dat vermindering of terugbetaling van premie
plaatsvindt.

c Het in de voorgaande alinea bepaalde zal toepasselijk zijn, ook indien de
bedoelde verzekeringen bij verschillende polissen op verschillende
dagen zijn aangegaan, onverminderd het bij artikel 277 Wetboek van
Koophandel bepaalde, voor zover de verzekering of verzekeringen van



oudere datum dan deze polis zijn en geen bepalingen als die van de
vorige alinea bevatten.

d Indien de onder deze polis verzekerde voorwerpen tevens bij een
speciale polis zijn verzekerd tegen één of meer door eerstgenoemde
polis gedekte gevaren, dan zal de verzekeraar in geval van schade
slechts aansprakelijk zijn voor zover de schade niet op de speciale po-
lis verhaalbaar is.

Artikel 12. Algemene uitsluitingen

Van de verzekering is uitgesloten de schade:

a veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, op-
stand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
Genoemde vormen van molest worden nader gedefinieerd in de tekst
welke door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2
november 1981 ter Griffie van de Arondissementsrechtsbank in Den
Haag is gedeponeerd;

b veroorzaakt door , optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernre-
acties, onverschillig hoe en waar de reactie is ontstaan;

c die voor een verzekerde het beoogde of zekere gevolg is van zijn han-
delen of nalaten;

d veroorzaakt door confiscatie, nationalisatie, inbeslagneming, vernie-
ling of beschadiging door of op last van enige overheidsinstantie.

Artikel 13. Vervaltermijn en geschillen

a Elk uit deze verzekering voortvloeiend recht op schadevergoeding
vervalt indien binnen 1 jaar na de schriftelijk medegedeelde definitie-
ve beslissing van de verzekeraar tegen hem geen rechtsvordering is
ingesteld.

b Geschillen verband houdende met de onderhavige overeenkomst
worden onderworpen aan de beslissing van de bevoegde rechter bin-
nen wiens rechtsgebied de verzekeraar is gevestigd.

Artikel 14. Persoonsregistratie

De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en
de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden
opgenomen in de door verzekeraar gevoerde persoonsregistratie. Op deze
registratie is een privacy-regelement van toepassing. Aanmelding van deze
registratie bij de Registratiekamer is gedaan op 15 juni 1995
Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter in-
zage bij National Academic.

Artikel 15. Risicodragers

Als risicodrager voor de National Academic Ziektekostenverzekering
treedt op:
OWM Menzis Zorgverzekeraar U.A.

Als risicodragers voor de W.A.Z.-polis van National Academic treedt op:
AXA Zorg N.V.

Als risicodrager voor de National Academic auto-, woonhuis,
inboedel-, aansprakelijkheids-, en doorlopende reisverzekering
treedt op: National Academic Verzekeringsmaatschappij N.V.

Naast de hiervoor vermelde algemene voorwaarden zijn van
toepassing de specifieke verzekeringsvoorwaarden van de
individuele verzekeringen.
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