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N.V. Univé Schade

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Jager (AVJ) 4

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op:
• het Algemeen Reglement van Univé
• de Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP)

Deze verzekering voldoet aan de eisen in de Flora- en Faunawet.

Artikel 1  Wat moet u doen bij schade?

•  Bij schade in Nederland eerst met het Univé Service Centrum Schade bellen. Het telefoonnummer is 
0592 – 372 777. U kunt natuurlijk ook naar het kantoor bij u in de buurt gaan.

• Ons zo goed mogelijk helpen bij het regelen van schade. U moet bijvoorbeeld:
 -  brieven van de andere partij over de schade niet beantwoorden
 -  deze brieven meteen naar ons sturen
 -  ons de schade laten behandelen
 -  u houden aan onze beslissingen

Artikel 2  Wie zijn er verzekerd?

• u. Dit geldt als u een Nederlandse vergunning heeft.
• uw gast. Uw gast moet:
 -  in het buitenland wonen
 -  een buitenlandse vergunning hebben
 -  een tijdelijke geldige Nederlandse vergunning hebben

Artikel 3  Wat is verzekerd en wat niet?

Wat is wel verzekerd?

Uw aansprakelijkheid als jager voor schade aan anderen. Dit geldt ook voor kleiduiven schieten. De ver- 
zekering geldt binnen Europa. Uw gast is alleen verzekerd in Nederland.  

Wij mogen: 
• een schadevergoeding zelf aan de andere partij betalen
• een regeling met de andere partij treffen 

Wat is niet verzekerd?

Schade:
• door u niet te houden aan artikel 37 van de Flora- en Faunawet
• aan spullen van uw gezinsleden
• aan gezinsleden als zij niet zelf om schadevergoeding vragen
• door opzet. Zie het Algemeen Reglement
•  die, als deze verzekering nooit zou hebben bestaan, verzekerd is onder een andere aansprakelijkheids-

verzekering of wordt vergoed op basis van een wet

Soms moeten we schade vergoeden die niet verzekerd is. Namelijk als dit volgens de wet moet. Wij verha-
len dan de schade en kosten op de verzekerde.
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Wat bedoelen we met…

U
Degene die deze verzekering heeft gesloten. De rechten en verplichtingen voor deze persoon gelden ook 
voor de andere mensen onder “Verzekerde”.

Gezinsleden en gezin
Leden van uw gezin die met u samenwonen.

Vergunning
Een vergunning om te jagen

Wapens
Wapens volgens de wet Wapens en Munitie

We, wij, ons, onze
Univé Schade N.V.


