
Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering
(HWAV-010121)

In de algemene voorwaarden, die op uw verzekering van toepassing zijn, vindt u een omschrijving van de begrippen die in verschillende voorwaarden
voorkomen. Deze begripsomschrijvingen gelden voor de algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, de clausules en de bepalingen op de
polis.

1. Aanvullende begripsomschrijving

1.1.  Derde(n): iedereen, met uitzondering van u, uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner en degenen die met u in gezinsverband samen- 
 wonen of bij u inwonen.

1.2.  Schade:
 - Personenschade: schade ontstaan door en/of als gevolg van letsel, aantasting van de gezondheid of overlijden van een derde.
 - Zaakschade: schade ontstaan door en/of als gevolg van beschadiging, vernietiging of verloren gaan van zaken van een derde.
 Let op: andere schade dan personenschade of zaakschade is uitgesloten.

2. Omvang van uitkering
 De verzekering dekt uw aansprakelijkheid voor schade van derden als eigenaar of gebruiker (gemachtigd door de eigenaar) van het verze- 
 kerde paard. Er moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:
 a.  U woont in Nederland én;
 b.  De gebeurtenis waarvoor u aansprakelijk bent (gesteld) heeft in Nederland heeft plaatsgevonden én;
 c.  De schade is veroorzaakt door het verzekerde paard én;
 d.  Het paard wordt alleen voor particuliere doeleinden gebruikt.

3. Omvang van uitkering:
 Uitgekeerd wordt als er voldaan is aan de hiervoor in artikel 2 genoemde voorwaarden en er geen sprake is van een uitsluiting die is  
 genoemd in artikel 4:
 a.  Het bedrag aan schadevergoeding dat u aan de derde(n) moet betalen tot maximaal E 500.000,- per gebeurtenis. Als u meerdere  
  paarden heeft verzekerd, geldt dit maximum per gebeurtenis voor alle paarden samen en;
 b. Zo nodig boven het onder a genoemde maximum, ook:
  - De kosten van een eventuele procedure (inclusief rechtsbijstand) die met toestemming van ons of op verzoek van ons wordt  
   gevoerd;
  - De eventueel verschuldigde wettelijke rente over de te betalen schadevergoeding (maximaal over E 500.000,-);
  - De noodzakelijke en redelijke kosten die u maakt om een direct dreigend gevaar van schade te voorkomen of te verminderen.

4  Aanvullende uitsluitingen
 Onder deze verzekering is niet gedekt aansprakelijkheid voor schade:
 a.  Ontstaan door of tijdens draverijen en andere renwedstrijden;
 b.  Aan zaken die u vervoert, gebruikt of onder u heeft;
 c.  Door of als gevolg van opzettelijk en zonder daartoe gerechtigd te z’tjn handelen of nalaten van u tegen een persoon of zaak. Als u  
  deel uitmaakt van een groep en (een van de leden van) deze groep zich schuldig maakt aan het opzettelijk en zonder daartoe gerech- 
  tigd te zijn handelen of nalaten, geldt deze uitsluiting ook als u niet zelf heeft gehandeld of nagelaten.

5 Schaderegeling met derden
 Wij nemen de regeling en de eventuele vaststelling van de schade van derden op ons. Wij hebben het recht om een uitkering op grond van  
 deze verzekering rechtstreeks aan degene door wie u wordt aangesproken te betalen en/of een schikking te treffen.
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