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Toelichting Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering
Is op het polisblad vermeld dat de Inboedelverzekering is afgesloten en heeft u de premie op tijd betaald?
Dan heeft u recht op de dekking die is beschreven in deze bijzondere voorwaarden. Deze artikelen moeten
wel in samenhang worden gelezen met de algemene voorwaarden.
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Wat bedoelen we met?
Audiovisuele apparatuur

zich bevinden in of aan het gebouw op het risicoadres dat

Beeld-, geluids-, ontvangst-, en zendapparatuur, zoals

op het polisblad staat.

stereo-installaties, mp3-spelers, televisies, videocamera’s,
dvd-spelers, videorecorders en alle soorten

Inductie

computerapparatuur zoals pc’s, spelcomputers, laptops en

Een spanningsveld in de atmosfeer. Dit spanningsveld is

tablets. Inclusief de bijbehorende randapparatuur en

het gevolg van het hoge voltage van de bliksem en

hulpmiddelen, zoals cd’s, dvd’s en cd-roms.

veroorzaakt een inductiestroom in kabels en leidingen en
de daarop aangesloten apparaten, waardoor de

Bereddingskosten

apparaten die zich binnen dat spanningsveld bevinden,

Kosten van maatregelen die u tijdens de looptijd van de

beschadigd raken.

verzekering treft om onmiddellijk dreigende schade als
gevolg van gedekte gebeurtenissen te voorkomen of te

Lijfsieraden

beperken. Het gaat hierbij ook om kosten voor schade aan

Sieraden, inclusief horloges, die u op of aan het lichaam

zaken die u gebruikt bij het nemen van deze maatregelen.

kunt dragen en die geheel of deels bestaan uit edel- of

Denk bijvoorbeeld aan schade aan een deken die u

ander metaal, gesteente, mineraal, ivoor, parels, (bloed)

gebruikt om een brandje in huis te blussen.

koraal of andere dergelijke materialen.

Blikseminslag

Nieuwwaarde

Directe inslag door atmosferische ontlading op voorwerpen

Het bedrag dat nodig is om nieuwe zaken van dezelfde

die zich in het gebouw op het risicoadres bevinden.

soort en kwaliteit te kopen.

Braak

Ontploffing

Onrechtmatig een gebouw binnendringen met zichtbare

Hieronder verstaan we een ontploffing die ontstaat door

beschadiging door verbreking van afsluitingen zoals ramen

een plotselinge hevige krachtsuiting van gassen of dampen.

en deuren.

Let hierbij op het volgende:
• Als de ontploffing is ontstaan in een vat, moet een

Brand

opening in de wand van het vat zijn ontstaan door de

Vuur buiten een haard dat met vlammen gepaard gaat

druk van gassen of dampen die zich daarin bevinden. En

en zich kan verspreiden. Het volgende valt niet onder

door die opening moet de druk binnen en buiten het vat

brand:
• zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
• doorbranden van elektrische apparaten;
• oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en
ketels.

plotseling gelijk zijn geworden.
• Als de ontploffing buiten een vat is ontstaan, moet de
ontploffing het gevolg zijn van een scheikundige reactie.
Het is niet relevant hoe de gassen of dampen zijn ontstaan.
En ook niet of ze voor de ontploffing al aanwezig waren.
Let op: implosie valt niet onder ontploffing. Implosie is het

Dagwaarde

tegenovergestelde van explosie en ontstaat doordat de

De actuele waarde van een voorwerp. Die bepalen we op

druk buiten het vat veel groter is dan de druk binnen het

basis van de aankoopprijs en de afschrijving. Hoe groot de

vat waardoor de wand geen weerstand meer kan bieden.

afschrijving is, hangt af van de ouderdom en de

Het maakt hierbij niet uit of de vervorming gepaard gaat

gemiddelde gebruiksduur van het voorwerp. Als we de

met of gevolgd wordt door een breuk.

dagwaarde vaststellen, houden we ook rekening met de
staat van onderhoud en waardevermindering als gevolg

Opruimingskosten

van snelle modelwisseling.

De kosten voor het afbreken, opruimen, afvoeren, storten
en vernietigen van verzekerde zaken die niet al in de

Inboedel

schadetaxatie zijn inbegrepen na een gebeurtenis die de

Alle roerende zaken waarvan u eigenaar bent en die

verzekering dekt. Milieuschade valt niet onder deze kosten.

onderdeel zijn van uw particuliere huishouding, inclusief
lijfsieraden en audiovisuele apparatuur. De inboedel moet
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Overspanning

Risicoadres

Een nabije blikseminslag zorgt ervoor dat elektrische

Het gebouw of gedeelte van het gebouw dat u alleen als

apparaten tijdelijk onder te hoge spanning komen te staan.

particuliere woning gebruikt, inclusief bijgebouwen en
privébergruimten in flatgebouwen en waar de verzekerde

Premier-risqueverzekering

zaken zich bevinden.

Verzekering waarbij OOM zonder een beroep op
onderverzekering te doen de schade tot maximaal de

Storm

verzekerde som vergoedt, ook al is de waarde van de

Een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde

verzekerde zaken hoger dan de verzekerde som.

(windkracht 7).
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1. Waar geldt uw Inboedelverzekering?
Uw verzekering geldt uitsluitend op het risicoadres dat op het polisblad staat. Dit adres mag overal ter
wereld zijn, maar niet in Nederland.

2. Wat moet u doen als u schade heeft?
Bij schade bent u verplicht om onmiddellijk maatregelen te nemen om verdere schade te voorkomen of te
beperken. Bij brandstichting, inbraak, diefstal, beroving of vandalisme doet u onmiddellijk aangifte bij de
plaatselijke politie. U stuurt ons een afschrift van de bevestiging van aangifte.
Gebeurtenissen die voor een vergoeding in aanmerking komen, meldt u zo snel mogelijk aan ons zodra u op
de hoogte bent van de gebeurtenis. Neem daarvoor contact op met:
OOM Verzekeringen
Postbus 50.000
7900 RP Hoogeveen
Telefoon: +31 (0)70 353 21 25
Fax: +31 (0)70 353 21 26
Website: www.oomverzekeringen.nl
E-mail: claims@oomverzekeringen.nl

In de algemene voorwaarden vindt u de overige verplichtingen, zoals uw verplichting om mee te werken aan
het onderzoek over de beoordeling van een schade, en de gevolgen als u uw verplichtingen niet nakomt.

3. Hoe stellen wij de omvang van uw schade vast?
We hebben drie methoden om de omvang van de schade vast te stellen. OOM bepaalt welke van deze
methoden wordt gebruikt:
• We stellen de omvang van de schade in overleg met u vast.
• We wijzen samen met u een expert aan die de omvang van de schade vaststelt.
• U en wij wijzen allebei één expert aan. Samen stellen de twee experts de omvang van de schade vast.
Vooraf wijzen zij nog een derde expert aan. Komen ze er samen niet uit, dan stelt de derde expert de
omvang van de schade vast op basis van de polisvoorwaarden en de taxaties van de twee experts. De
experts kunnen deskundigen vragen om hen bij te staan.
Let op: het feit dat wij meewerken aan het vaststellen van het schadebedrag, betekent niet dat wij erkennen
dat we uw schade moeten vergoeden.
Medewerking verlenen
Zowel OOM als de verzekerde is verplicht om de experts alle medewerking te verlenen. Het gaat bijvoorbeeld
om inzage geven in de polis en informatie bieden over de oorzaak, toedracht en omvang van de schade.
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Vergoeding en kosten
Wij betalen de vergoeding en kosten van de experts en de deskundigen die de experts hebben ingeschakeld
voor zover de schade is verzekerd. Zijn de rekeningen van uw expert hoger dan die van onze eigen expert?
Dan zal het verschil in kosten beoordeeld worden op redelijkheid.

4. Hoe stellen wij de schadevergoeding vast?
Wij vergoeden:
• Het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor het voorval en de waarde van de
verzekerde zaken onmiddellijk na het voorval. Of we vergoeden de herstelkosten, als wij vaststellen dat
reparatie mogelijk is. Voor de volgende zaken gaan we uit van de dagwaarde:
– zaken waarvan de dagwaarde voor de schade minder is dan 40% van de nieuwwaarde;
– zaken die u niet gebruikt waarvoor ze zijn bestemd;
– bromfietsen;
– zaken die antiek of zeldzaam zijn;
– antennes en zonweringen.
• Het bedrag van de bereddingskosten.
• Het bedrag van de opruimingskosten.

5. Welke schade dekt uw Inboedelverzekering?
Het maximaal verzekerde bedrag staat op het polisblad.
Inboedel (behalve
lijfsieraden en audiovisuele apparatuur

Deze verzekering is een premier-risqueverzekering. Dat wil zeggen dat we zonder een
beroep op de onderverzekering te doen de materiële schade aan de inboedel of het
verlies van de inboedel die op het risicoadres aanwezig is tot maximaal het verzekerde
bedrag vergoeden, ook al is de waarde van de verzekerde zaken hoger dan het verzekerde bedrag.

Lijfsieraden

Tot maximaal € 1.000,-

Audiovisuele apparatuur

Tot maximaal € 2.500,-

Bereddingskosten

Tot maximaal 100% van het verzekerde bedrag

Opruimingskosten

Tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag

Gebeurtenissen of gevaar
Uw Inboedelverzekering dekt de volgende gebeurtenissen:
• brand;
• ontploffing;
• blikseminslag;
• overspanning/inductie door bliksemontlading;
• storm;
• botsing met een lucht- of ruimtevaartuig dat vertrekt, vliegt, landt of neerstort of met een voorwerp dat
van het vaartuig is losgekomen of eruit is gevallen;
• inbraak, diefstal of een poging daartoe, waarbij de dader het gebouw is binnengedrongen of dat heeft
geprobeerd door braak van buitenaf (met zichtbare schade). Deze dekking geldt niet bij insluiting;
• gewelddadige beroving of afpersing op het risicoadres;
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• vandalisme nadat de dader het gebouw is binnengedrongen. Deze dekking geldt niet bij gebouwen of
gedeelten daarvan, die niet meer worden gebruikt.
We maken geen onderscheid tussen schade aan verzekerde zaken die door de gebeurtenis zelf is ontstaan
of schade aan verzekerde zaken die het gevolg is van de gebeurtenis. Verder is schade aan verzekerde zaken
ook verzekerd als de schade is veroorzaakt doordat niet-verzekerde zaken door een verzekerd gevaar zijn
getroffen. Het maakt niet uit of de schade is veroorzaakt door eigen gebrek, eigen bederf of voortkomt uit de
aard en de natuur van het object zelf.
Let op: u heeft een eigen risico.
U heeft per schadegeval een eigen risico van € 250,-. Wij trekken dit eigen risico af van de toegekende
schadevergoeding.

6. Welke schade dekt uw Inboedelverzekering niet?
• Geld, geldswaardige papieren en kaarten met een elektronische geldwaarde. Hieronder verstaan we
bijvoorbeeld telefoonkaarten, cheques, betaalkaarten, betaalpassen en OV-chipkaarten;
• Onbewerkte edele metalen en ongezette edelgesteenten;
• Postzegel- en muntenverzamelingen.
In de volgende situaties geeft deze verzekering ook geen dekking:
• Aardbeving of vulkanische uitbarsting. Als de schade is ontstaan tijdens of binnen 24 uur na een aardbeving of vulkanische uitbarsting. Tenzij u kunt bewijzen dat de schade hier geen gevolg van is.
• Overstroming. Als de schade is ontstaan door het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers
of andere waterkeringen, ongeacht of een storm dit heeft veroorzaakt. Deze uitsluiting geldt niet als een
overstroming de oorzaak is van brand of ontploffing.
• Milieuschade. De verzekering dekt geen kosten voor het ongedaan maken van een verontreiniging van de
bodem, het oppervlaktewater of al dan niet ondergronds water. Onder ongedaan maken verstaan we
onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond of (grond)water
en isolatie van een verontreiniging.
• Atoomkernreactie. Als de schade is ontstaan door een atoomkernreactie.
• Molest. Als de schade is ontstaan door molest: een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij.
• Andere verzekering. Kunt u, als u deze verzekering niet zou hebben gesloten, aanspraak maken op een
vergoeding, uitkering of hulp van een andere verzekering, wet of voorziening? Dan is deze verzekering van
OOM pas in de laatste plaats geldig. We vergoeden in dat geval alleen de kosten die u maakt boven het
bedrag waarop u aanspraak zou maken via deze andere verzekering, wet of voorziening. Of waarop u
aanspraak zou kunnen maken als u de verzekering van OOM niet zou hebben gesloten. Artikel 7:961 lid 1
BW geldt niet.
• Misleiding. Als u of een tot uitkering gerechtigde persoon ons opzettelijk misleidt door feiten of omstandigheden te verzwijgen of valse opgaven te verstrekken. Tenzij de misleiding de uitsluiting niet rechtvaardigt.
• Verkeerde voorstelling van zaken. Als u een verkeerde voorstelling van zaken geeft of een opgave doet
waardoor u onze belangen schaadt. Tenzij deze onjuiste voorstelling niet zo essentieel is, dat de uitsluiting
te rechtvaardigen is. Wij beperken dan wel uw recht op uitkering. Als de uitkering al is uitbetaald, zullen wij
de schade terugvorderen. Als u met opzet de verkeerde voorstelling van zaken geeft om ons te misleiden,
heeft u nooit recht op vergoeding van kosten.
• Kaping, staking, opstand of terreur. Als de schade te maken heeft met of veroorzaakt is door uw deelname
aan een kaping, staking, opstand of terreurdaad.
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• Misdrijf. Als de schade te maken heeft of veroorzaakt is doordat u een misdrijf heeft (mede)gepleegd.
• Roekeloosheid. Kosten die het gevolg zijn van opzet, bewuste of onbewuste roekeloosheid, van u of van
iemand die belang heeft bij de uitkering.
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De handelsnaam OOM Verzekeringen wordt gebruikt door OOM Holding N.V.
(KvK Den Haag 27194193), OOM Global Care N.V. (AFM 12000623, KvK Den Haag
27111654), OOM Schadeverzekering N.V. (AFM 12000624, KvK Den Haag
27155593) en “O.O.M.” Onderlinge Molestverzekering-Maatschappij U.A.
(KvK Den Haag 27117235). Deze ondernemingen zijn statutair gevestigd in
Den Haag en houden gezamenlijk kantoor in Rijswijk.

OOM Verzekeringen
Postbus 3036
2280 GA Rijswijk
Nederland
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+31 (0)70 353 21 00
+31 (0)70 360 18 73
info@oomverzekeringen.nl
www.oomverzekeringen.nl

