
 
AANVULLENDE  VOORWAARDEN   

WA-DEKKING  PAARD 
 

Deze verzekering dekt de het aansprakelijkheidsrisico van het door u verzekerde paard. 

In de artikelen E15-1 tot en met E15-3 zijn aanvullende bepalingen opgenomen en is aangegeven wat  

de dekking van deze verzekering inhoudt. 

 

 

ARTIKEL   E15-1  SCHADEVERGOEDING  
 

Deze aanvullende verzekering biedt dekking tegen wettelijke 

aansprakelijkheid jegens: 

a. Accidenteel lichamelijk letsel of ziekte bij derden 

(dodelijk of niet-dodelijk). 

b. Onopzettelijk verlies of schade aan materiële 

eigendommen van derden. 

Deze dekking is geldig tot de maximale aansprakelijkheidslimiet 

zoals vermeld op het polisblad, wanneer een dergelijk letsel, 

ziekte of verlies wordt veroorzaakt door, of ontstaat in verband 

met het paard en wanneer een dergelijk letsel, ziekte, verlies of 

schade ontstaat tijdens de verzekerde periode. 

 

Verder zullen wij, na onze voorafgaande schriftelijke 

toestemming, alle kosten en uitgaven vergoeden die u hebt 

gemaakt met de bedoeling om schade te voorkomen of te 

minimaliseren. 

 

De dekking van deze verzekering is ook geldig voor elke persoon 

die het paard, met uw toestemming, onder zijn hoede of beheer 

heeft. 

ARTIKEL   E15-2  VERPLI CHTINGEN  BI J  SCHADE  
 

a. U dient ons zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-

mail, op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis die 

tot een mogelijke claim kan leiden. 

b. U mag geen enkele aansprakelijkheid erkennen of 

ermee instemmen om een claim tegen u te schikken 

zonder onze schriftelijke toestemming. 

c. Wij hebben het recht om, in uw naam, de verdediging 

van elke claim tegen u, over te nemen en om in uw 

naam, ten voordele van ons, te procederen. 

d. Wij zijn bevoegd tot het voeren van onderhandelingen 

en het ondernemen van gerechtelijke stappen bij het 

afwikkelen van claims tegen u of een andere partij die 

onder de dekking van deze verzekering valt. 

e. U dient alle documenten die betrekking hebben op een 

mogelijke claim onmiddellijk na ontvangst naar ons 

sturen en u mag op geen van deze documenten zelf 

reageren. 

f. Uw polis dekt geen verlies of schade die, op het 

moment van verlies of schade, door een andere 

verzekering was gedekt, behalve met betrekking tot het 

eigen risico dat u uit hoofde van de andere verzekering 

betaalt. 

ARTIKEL  E15-3  UITSLUITINGEN  
 

De volgende kosten/risico’s worden niet gedekt door deze 

verzekering: 
 

a. Het eigen risico van deze dekking, zoals vermeld op uw 

polisblad. 

b. Lichamelijk letsel opgelopen door elke persoon, 

voortvloeiend uit, en in verband staat met, een 

dienstbetrekking bij u, welke is vastgelegd in een 

arbeidscontract of leercontract. 

c. Verlies van of schade aan zaken die eigendom zijn van, 

of onder de zorg, hoede of controle vallen van u of de 

leden van uw familie of huishouden. 

 

 

 

d. Aansprakelijkheid voortvloeiend uit een contract, die 

niet had bestaan bij ontbreken van dat betreffende 

contract. 

e. Aansprakelijkheid die op enigerlei wijze voortkomt uit 

het uitoefenen van een vak, beroep of bedrijf. 

Aansprakelijkheid voor schade aan hekken/omheining 

of aan teelt/gewassen tijdens het berijden van het 

paard. 

f. Aansprakelijkheid die direct of indirect voortvloeit uit of 

verband heeft met het gebruik, eigendom of bezit, door 

of namens u, van een mechanisch aangedreven 

voertuig, vliegtuig, schip of ander vaartuig. 

g. Aansprakelijkheid gerelateerd aan een manege, 

pensionstal of enig ander bedrijf dat de zorg voor, het 

toezicht over of de controle heeft over uw paard. 

h. Lichamelijk letsel opgelopen door leden van uw gezin of 

huishouden. 

i. Lichamelijk letsel opgelopen door elke persoon die uw 

paard berijdt of gebruikt, terwijl u of deze persoon op 

een of andere manier een vergoeding ontvangt voor 

dergelijk gebruik van het paard, inclusief ruil voor het 

houden van het paard of voor een ander paard in uw 

bezit. 
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