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Pas op voor de hond!
Ook al zet je de beste waakhond in, zelfs dan kunnen inbrekers toeslaan! 

Inbraak in een mobiele kraam of verkoopwagen? Prima te verzekeren!
Diefstal van de wagen zelf? Ja hoor, ook te verzekeren als deze na gebruik in 
een afgesloten garage wordt gestald! De verzekering keert uit na braakschade 
aan de garage. Wordt de verzekerde inhoud van de wagen gestolen? 
Er is dekking als er braakschade is aan de wagen zelf of de garage.  



De module Inbraak van OOM Verzekeringen is op basis van premier 
risque. En dat heeft zo zijn voordelen.

Module Inbraak
Vaak is het niet nodig om de inventaris of goederen voor de volledige 
waarde te verzekeren tegen het inbraakrisico. Daarom is de module 
Inbraak op basis van premier risque. 

Wij zetten de belangrijkste zaken voor u op een rijtje:
• U kiest zelf een reëel verzekerd bedrag voor Inbraak.
• De verzekering keert de schade uit tot maximaal dit gekozen 
 verzekerde bedrag. 
• Wij doen geen beroep op onderverzekering.
• Het is verplicht gecertificeerd hang- en sluitwerk SKG** te 
 gebruiken.

U kunt op deze manier op basis van een goede risicoanalyse uw klant 
helpen premie te besparen. De klant weet precies welk risico hij afdekt 
tegen welke premie. 

Meer info? 
Lees alles over de OOM Combinatiepolis en de module Inbraak op 
www.oombrandverzekeringen.nl of bel 070 - 353 21 60.
Wij helpen u graag.
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