
Schade aan spullen van iemand anders goed verzekerd

Aansprakelijkheidsverzekering

Creativiteit is heel  
onvoorspelbaar



Voordelen van de DAK  
Aansprakelijkheidsverzekering 

• Schade tijdens oppassen of  

logeren vergoed

• Schade veroorzaakt tijdens een 

vriendendienst is verzekerd

• Schade aan geleende spullen  

is verzekerd

• Schade door huisdieren  

wordt vergoed

Wie zijn verzekerd?
Met deze verzekering zijn ook uw  

gezinsleden, (uitwonende) kinderen, 

logés, huispersoneel en andere huis- 

genoten meeverzekerd. Als uw kinderen 

een bijbaantje hebben, dan zijn zij ook 

verzekerd als hun aansprakelijkheid niet 

onder een andere verzekering valt.

Wat is verzekerd?
U heeft een verzekerd bedrag van  

€ 2.500.000,- per gebeurtenis. Daarmee 

hoeft u zich geen zorgen te maken als  

u schade veroorzaakt.

• Schade veroorzaakt tijdens oppassen  

of logeren bij iemand anders is  

verzekerd tot maximaal € 25.000,-.

• Schade die u veroorzaakt tijdens 

een vriendendienst is verzekerd  

tot maximaal € 25.000,-. 

Bijvoorbeeld als u een vriend helpt 

om zijn wasmachine te tillen en 

deze gaat stuk, omdat u hem uit  

uw handen laat vallen.

• Schade aan geleende spullen (geen 

motorrijtuig, (sta)caravan, vouw- 

wagen, aanhanger, boot of vliegtuig) 

is verzekerd tot maximaal € 25.000,-. 

• Schade die uw huisdieren bij iemand  

anders veroorzaken, is verzekerd. 

Ook tijdens de periode dat een 

ander niet beroeps- of bedrijfsmatig 

met het toezicht is belast. Bijvoor-

beeld: uw hond rukt zich los en rent 

plotseling de straat op. Hierdoor 

raak een fietser gewond.

• Schade tijdens sport en spel aan 

iemand anders dan een sporter is 

verzekerd tot maximaal € 25.000,-. 

De DAK Aansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade als u spullen  
van anderen beschadigt en u volgens de wet aansprakelijk bent. 
Bijvoorbeeld als u op visite bent bij de buren en per ongeluk die 
prachtige vaas omstoot. Ook als u per ongeluk iemand verwondt  
en letsel veroorzaakt bent u voor de schadevergoeding verzekerd.



• Schade veroorzaakt in uw eigen 

of tweede woning in Nederland is 

verzekerd. Ook de schade in uw  

recreatiewoning, stacaravan of  

huisje op volkstuincomplex in  

Europa is verzekerd.

• Schade tijdens het gebruik van een 

e-bike (fiets met trapondersteuning) 

is gedekt.

Eigen risico
Voor deze verzekering geldt geen eigen 

risico.

Waar bent u verzekerd?
De verzekering is geldig in de gehele 

wereld.

 

Wat is niet verzekerd?

• Schade die u veroorzaakt met uw 

auto, motor of ander motorvoertuig

• Schade die u met opzet veroorzaakt

• Schade die u veroorzaakt als u aan 

het werk bent

Wilt u precies weten wat wij  
verzekeren?
Raadpleeg dan de voorwaarden van  

de DAK Aansprakelijkheidsverzekering.

Meer weten?
Neem contact met ons op voor advies  

of kijk op dak.nl voor meer informatie.

https://www.dak.nl


Verzekeren zonder keuzestress begint met  
een goed gesprek
Uw adviseur doet zaken met DAK Intermediairscollectief.  

Door deelname aan dit collectief heeft uw adviseur toegang  

tot heel veel verzekeringsproducten van vrijwel de gehele markt. 

U profiteert van het voordeel en de onafhankelijkheid van uw  

adviseur. Zo heeft u altijd de verzekering die het best past bij  

uw situatie. Zonder keuzestress!

https://www.dak.nl

