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Art. 2

Dekking conform de Flora- en Faunawet
Met voorbijgaan aan hetgeen in deze voorwaarden mocht
zijn bepaald, wordt de verzekering geacht te voldoen aan de
eisen zoals gesteld in de Flora- en Faunawet, het
Jachtbesluit en de Regeling vaststelling verzekeringsbewijs.

Art. 3

Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht binnen Nederland, België en
Duitsland.

Art. 4

Wat is verzekerd?
De verzekering dekt de aansprakelijkheid:
voor schade, die tijdens de contractduur is veroorzaakt, in
uw hoedanigheid van:
amateur-jager, waaronder begrepen de aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt door of met geweren tijdens de jacht;
eigenaar, gebruiker of houder van alle volgens de wet geoorloofde jachtmiddelen;
eigenaar, gebruiker of toezichthouder van één of meer honden, voorzover de aansprakelijkheid voor schade tijdens de
jacht is ontstaan, dan wel tijdens de voorbereidingen voor de
jacht of bij het oefenen met of africhten van jachthonden,
respectievelijk het deelnemen aan wedstrijden hiertoe;
werkgever of opdrachtgever – of als deelgenoot in een combinatie of club van werkgevers of opdrachtgevers – van
jachtopzichters, drijvers en/of ander jachtpersoneel;
deelnemer aan wedstrijden of oefeningen met geweren op
schietbanen, voorzover dit in verband staat met de hoedanigheid van u als jager, dit in de ruimste zin van het woord.
van u, houder van de jachtakte, en van iedereen die conform
de Flora- en Faunawet in uw gezelschap met een geweer
jaagt, voorzover diegene niet uit eigen hoofde een jachtakte
– anders dan die bedoeld in artikel 45 van de Flora- en
Faunawet - behoeft.
voor vorderingen tegen u ingesteld door in uw dienst
staande of uw opdrachten uitvoerende jachtopzichters,
drijvers en/of ander jachtpersoneel, ook al betreft het aansprakelijkheid die niet is geregeld in artikel 7:658 BW.
voor verzekerden jegens elkaar.
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Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Verzekerden
uzelf;
ieder die in uw gezelschap met een geweer jaagt, voor zover
deze niet uit eigen hoofde een jachtakte behoeft.
Aansprakelijkheid
de uit de wet of uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting tot het vergoeden van schade.
Schade
Schade aan personen en/of schade aan zaken.
Onder schade aan personen wordt verstaan: schade door
letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan
niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de
daaruit voortvloeiende schade.
Onder schade aan zaken wordt verstaan: schade door
beschadiging, vermissing, verlies, vernietiging en het vuil en
verontreinigd worden. Dit geldt uitsluitend voor zaken van
anderen dan verzekerden, met inbegrip van daaruit voortvloeiende schade.

Art. 6
A

B

C
D

E
F
G

AANSPRAKELIJKHEID JAGER

BIJZONDERE VOORWAARDEN
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
ALS AMATEUR-JAGER

Extra vergoedingen
Wij vergoeden per gebeurtenis boven het verzekerd bedrag:
de kosten van de door ons verleende rechtsbijstand in een
tegen de verzekerde aanhangig gemaakt strafproces.
Boetes, afkoopsommen en met een strafproces samenhangende gerechtskosten worden niet vergoed;
de kosten van verweer in een door de benadeelde tegen de
verzekerde, dan wel tegen ons aanhangig gemaakt burgerlijk
proces, voor zover de leiding bij ons berust, alsmede de
proceskosten waartoe de verzekerde of wij veroordeeld
word(t)(en):
de verschuldigde wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom.
Wat is uitgesloten?
Opzet en roekeloosheid
Schade die veroorzaakt is met opzet of door roekeloosheid
van een verzekerde of iemand die belang heeft bij de uitkering.
Opzichtclausule
Schade aan zaken, die een verzekerde of een ander voor
hem ter vervoer, in huur, gebruik, bewerking, behandeling,
ter herstelling of om andere redenen onder zich heeft.
Overeenkomst
Schade die het gevolg is van het niet of niet tijdig nakomen
van verplichtingen uit de overeenkomst.
Artikel 37 lid 1 Flora- en Faunawet
Schade die voor de jachthouder kan voortvloeien uit het niet
nakomen van zijn verplichting als bedoeld in artikel 37 lid 1
van de Flora- en Faunawet (voorkoming van schade door in
zijn jachtveld aanwezig wild).
Verboden vormen van jacht
Schade ontstaan tijdens de uitoefening van verboden vormen van jacht, zoals omschreven in de Flora- en Faunawet.
Motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen
Schade die het gevolg is van het houden, gebruiken of
besturen van motorrijtuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen.
Molest
Schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en
muiterij;
Noot: de zes genoemde vormen van molest, alsmede definities van deze vormen van molest vormen een onderdeel van
de tekst die onder nummer 136/1981 d.d. 2 november 1981
door het Verbond van Verzekeraars bij de griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ´s-Gravenhage is gedeponeerd.
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Art. 8

Regeling van de schade
Wij nemen de regeling en vaststelling van de schade op ons.
Wij hebben het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos
te stellen en met hen schikkingen te treffen. Wij houden
daarbij, voor zover mogelijk, rekening met de belangen van
de verzekerde.
Bestaat de te betalen schadevergoeding uit periodieke uitkeringen en is de waarde van deze uitkeringen met inachtneming van eventuele andere schadevergoedingen hoger dan
het verzekerde bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van
deze uitkeringen, naar keuze van de verzekerde, naar evenredigheid verminderd. Indien het vermoeden bestaat dat de
te vergoeden schade het verzekerde bedrag te boven gaat,
zullen wij, alvorens een beslissing te nemen, verzekerde hiervan in kennis stellen en hierover met hem overleg plegen.
Kwijting
De uitbetaling van schadebedragen geschiedt aan de verzekerde zelf of aan de benadeelde. Door betaling zijn wij voor
het beloop daarvan volledig gekweten jegens de betrokken
verzekerde(n).

Art. 9

Verhaalsrecht
In alle gevallen waarin wij op grond van wettelijke bepalingen
een schadevergoeding verschuldigd zijn, hoewel de verzekerde geen rechten aan deze verzekering kan ontlenen, zijn
wij gerechtigd de door ons verschuldigde schadevergoeding
alsmede de kosten te verhalen op de aansprakelijke verzekerde(n). Wij maken geen gebruik van ons verhaalsrecht
tegenover de verzekerde die aantoont, dat de omstandigheden op grond waarvan hij geen rechten aan deze verzekering kan ontlenen, zich buiten zijn weten en/of tegen zijn wil
hebben voorgedaan en dat hem ter zake van deze omstandigheden redelijkerwijs geen verwijt treft.

Art.10 Aanspraken elders
Als een verzekerde op grond van een andere verzekering of
voorziening of een wettelijke bepaling aanspraak kan maken
op een schadevergoeding, wordt deze verzekering geacht
niet te bestaan. In dat geval vergoeden wij slechts de
schade voor zover die hoger is dan het bedrag waarop
elders aanspraak kan worden gemaakt.

