
Aansprakelijkheidsverzekering 
Dagelijks Leven heeft een aansprakelijkheidsverzekering, 
waarbij we ook de particuliere aansprakelijkheid van elke 
bewoner hebben meeverzekerd tot een bedrag van € 50.000,- 
per gebeurtenis. Onze aansprakelijkheidsverzekering vergoedt 
letsel- en zaakschade die een bewoner aan een ander 
toebrengt. Ook als die ander een medebewoner is. 

Eigen risico en locatiegebonden
We wijzen erop dat onze aansprakelijkheidsverzekering 
een eigen risico kent van € 500,- per schadeveroorzakende 
gebeurtenis. 

Verder is onze aansprakelijkheidsverzekering locatiegebonden. 
Een paar voorbeelden om uit te leggen wat we daarmee 
bedoelen:
i.  Een bewoner laat een bezoeker van de locatie struikelen, 

die daardoor een arm breekt. Die letselschade is (mits 
er sprake is van aansprakelijkheid1) gedekt onder onze 
aansprakelijkheidsverzekering. 

ii.  Een bewoner loopt zonder begeleiding de poort uit en 
berokkent iemand ‘daarbuiten’ schade. Die schade is (mits 
er sprake is van aansprakelijkheid1) gedekt onder onze 
aansprakelijkheidsverzekering. 

iii.  Een bewoner is door een verwant meegenomen voor 
familiebezoek. Tijdens dat bezoek stoot de bewoner een 
vaas om, die kapot valt. Die schade is niet gedekt onder 
onze aansprakelijkheidsverzekering.

iv.  Schade die verband houdt met, of wordt veroorzaakt 
door eigendommen van de bewoner, die zich buiten 
de locatie bevinden, is niet gedekt onder onze 
aansprakelijkheidsverzekering. Stel dat de bewoner nog 
(mede)eigenaar is van een huis. Dan is schade die wordt 
veroorzaakt door een afgewaaide dakpan niet gedekt onder 
onze aansprakelijkheidsverzekering. 

Eigen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren 
Kortom, als de bewoner (regelmatig) buiten de locatie verblijft 
en/of buiten de locatie bezittingen heeft die schade kunnen 
veroorzaken, dan is een eigen aansprakelijkheidsverzekering 
voor particulieren (AVP) verstandig. U dient de premie voor die 
eigen AVP zelf te betalen. Het hebben van een eigen AVP leidt 
niet tot korting op de woonservice- en verblijfskosten.  

Inboedelverzekering
Dagelijks Leven heeft voor alle bewoners een collectieve 
inboedelverzekering afgesloten. Daarmee zijn de 
eigendommen van elke bewoner op de locatie verzekerd tot 
een bedrag van € 5.000,-. 

Eigen risico
We wijzen erop dat onze collectieve inboedelverzekering een 
eigen risico kent van € 250,- per claim. 

Aanvullende inboedelverzekering nodig?
U dient zelf te beoordelen of de dekking van onze collectieve 
inboedelverzekering (€ 5.000,-) in uw situatie voldoende is. Zo 
niet, dan raden we u aan een aanvullende inboedelverzekering 
af te sluiten. U dient de premie voor die eigen aanvullende 
inboedelverzekering zelf te betalen. Het hebben van een eigen 
aanvullende inboedelverzekering leidt niet tot korting op de 
woonservice- en verblijfskosten.

1  Bij elke schadeclaim bepaalt een schade-expert of de bewoner aansprakelijk is 

voor de veroorzaakte schade.
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