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 Family Plan  
   addendum 

Verplaatsingstoestellen en 
voortbewegings toestellen 
 
Onder voorbehoud van de specifieke 
gevallen voorzien in onze algemene 
voorwaarden, is de schade veroor-
zaakt door motorrijtuigen uitgesloten 
in het geval van aansprakelijkheid 
gedekt door Belgische of buitenlandse 
wetgeving betreffende de verplichte 
verzekering van motorvoertuigen. 
 
Door toepassing van deze bijlage 
breiden wij onze waarborgen uit tot de 
volgende schade:
• schade veroorzaakt door een 

verzekerde die hiervoor de wettelijk 
vereiste leeftijd heeft, wanneer hij 
een gemotoriseerd verplaatsings-
toestel1 bestuurt dat op een hori-
zontale weg, alleen door middel van 
de motor een maximumsnelheid 
van minder of gelijk aan 25 km/u 
kan bereiken en op voorwaarde dat 
het verplaatsingstoestel voorzien 
is van het vereiste certificaat van 
conformiteit. Het betreft de nieuwe 
gemotoriseerde verplaatsingstoe-
stellen zoals segways, hoverboards, 
monowheels, elektrische fietsen, 
elektrische rolstoel en gelijkaardige 
voertuigen 

•  schade veroorzaakt door een 
verzekerde die hiervoor de wettelijk 
vereiste leeftijd heeft, wanneer hij 

een elektrische fiets, een gemo-
toriseerde fiets (met twee, drie of 
vier wielen) of een speed pedelec2 
bestuurt, die uitgerust is met een 
niet-autonome motor, maar die 
ondersteuning biedt bij het trappen 
tot een snelheid van 45 km/u 

•  de schade veroorzaakt door een 
verzekerde die een motorrijtuig 
bestuurt, gebruikt als speelgoed 
en waarvan de maximum snelheid 
minder of gelijk is aan 25 km/u 

Telegeleide modellen in de lucht

In uitbreiding van de dekking voor 
de telegeleide modellen in de lucht 
(modelvliegtuigen), verzekeren wij 
tevens de schade veroorzaakt door 
het gebruik van 'UAS' (unmanned 
aircraft system) namelijk onbemande 
modellen in de lucht. Drones vallen 
onder deze categorie. 

De waarborg is verworven binnen de 
hieronder vermelde limieten. We dek-
ken schade veroorzaakt door drones 
met een maximaal startgewicht van 
900 gram op voorwaarde dat: 
• ze gebruikt worden met een uitslui-

tend recreatief doel en voor per-
soonlijke doeleinden

•  ze op een maximale hoogte van 
10 meter boven de grond vliegen

Deze bijlage maakt 
integraal deel uit 
van de algemene 
verzekeringsvoorwaarden 
Family Plan met refertes 
AD 1085 NL-032014 en 
AD 1086 NL-032014 en 
vervangt het addendum 
van 15.09.2017. 
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• ze vliegen niet over een groep 
mensen 

• de gebruiker respecteert eventu-
ele vliegverboden, beperkingen of 
vluchtvoorwaarden in geografische 
UAS-gebieden, huidige of toekom-
stige, vastgesteld door de bevoegde 
autoriteiten (meer informatie over 
UAS-geografische gebieden op de 
website van SPF Mobility) 

• de gebruiker de wettelijk vereiste 
leeftijd heeft en over de nodige the-
oretische kennis beschikt voor het 
besturen ervan (handleidingen en 
indien van toepassing, slagen voor 
het theorie-examen georganiseerd 
door de bevoegde autoriteit) 

• de gebruiker ervoor zorgt om de vei-
ligheid van andere luchtvaartuigen, 
personen of goederen op de grond, 
niet in gevaar te brengen

• de gebruiker zich houdt aan de 
bepalingen van de regelgeving 
privéleven

Wij dekken geen schade of geschillen 
die voorvloeien uit het niet respecteren 
of schenden van het recht op respect 
voor het privé- en gezinsleven.

Schade aan toevertrouwde  
goederen

Wij verzekeren u tot een bedrag van 
2.500 euro (niet geïndexeerd) per 
schadegeval voor de schade veroor-
zaakt aan roerende goederen toe-
behorend aan derden waarvan u de 
bewaker, ontlener of gebruiker bent 
en dit met inbegrip van gehuurde 
goederen wanneer uw aansprakelijk-
heid betrokken is in het kader van uw 
privéleven.

Zijn evenwel uitgesloten van dekking, 
de schade veroorzaakt: 
•  aan elk motorrijtuig waarvan de 

maximum snelheid gelijk is of hoger 
dan 18 km/u, aan luchtvaartuigen, 
sneeuwscooters en jetski’s

• aan zeilboten met een gewicht van 
meer dan 300 kg of motorboten 
met een vermogen van meer dan 
10 DIN PK

•  in gevolge diefstal, verdwijning of 
onverklaarbaar verlies

•  aan edelstenen en niet-ingezette 
echte parels, juwelen, staven edel-
metaal, geld, bankbiljetten, zegels, 
bankkaarten, aandelen, obligaties 
of schuldbekentenissen 

•  aan dieren andere dan paarden en 
hun tuig. 
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1 Zoals bepaald in artikel 2.15.2.2° uit de KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

2 Zoals bepaald in artikels 2.15.1, 2.15.3 en 2.17.3° uit KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.


