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Toelichting Bijzondere voorwaarden module Vandalisme

Als op uw polisblad staat dat u de module Vandalisme heeft afgesloten, heeft u recht op de dekking die we 
beschrijven in de artikelen van deze bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden van de OOM 
Combinatiepolis, de bijzondere voorwaarden en de begrippenlijst vormen een geheel. Lees ze daarom alle 
drie goed door.

Inhoudsopgave

1. Wat zijn de verzekerde gebeurtenissen van de module Vandalisme?  3
2. Hoe stellen we uw schadevergoeding vast?  3
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1. Wat zijn de verzekerde gebeurtenissen van de module 
Vandalisme? 

De module Vandalisme geeft ook dekking voor schade door klein molest (zie begrippenlijst). Onder klein 
molest valt ook terrorisme. De voorwaarden voor ‘terrorisme’ in artikel 7 van de algemene voorwaarden van 
de OOM Combinatiepolis gelden daarom niet voor de module Vandalisme. 

Wel verzekerd Niet verzekerd 

Schade veroorzaakt door 
vandalisme en klein molest 

Schade veroorzaakt door: 
• het zelf vernielen van spullen of plegen van sabotage; 
• gebeurtenissen die onder de dekking van de module Brand vallen. 

Schade door brand, ontploffing en lucht- en ruimtevaartuigen. 
Of u de module Brand heeft afgesloten maakt hier geen verschil; 

• een aanrijding; 
• het bekladden van de buitenkant van gebouwen en verplaatsbare objecten. 

Schade aan vensterglas. 

Schade op een andere manier veroorzaakt dan door opzettelijke 
beschadiging van de verzekerde zaak (waardevermindering). 

2. Hoe stellen we uw schadevergoeding vast? 

Voor vandalisme en klein molest werken we met afdelingskassen. Het bedrag dat in de afdelingskas zit, is 
van belang voor de hoogte van uw schade-uitkering. We kunnen aan alle verzekerden samen namelijk niet 
meer schade betalen dan u met elkaar aan premie heeft betaald. We leggen u daarom eerst uit hoe de 
afdelingskas gevuld wordt. Daarna leggen we uit hoe we uw schade afhandelen. 

Vorming van afdelingskassen 
We zetten elk kalenderhalfjaar een nieuwe afdelingskas op. We storten alle verdiende premies in de 
afdelingskas. We trekken wel eerst de bedrijfskosten af. Uit deze kas betalen we alle schades en de kosten 
die te maken hebben met het afhandelen van de schade. We vergoeden schades alleen als die nog niet door 
een overheid of door derden zijn vergoed of naar verwachting worden vergoed. Zit er in een kalenderhalfjaar 
niet genoeg in de afdelingskas? Dan kunnen we de kas per kalenderhalfjaar aanvullen met een kwart van de 
afdelingsreserve die we aan het begin van het kalenderjaar hebben. 

Als er aan het eind van het kalenderjaar premie over is, verdelen we dit onder de verzekerden die in het 
ander kalenderhalfjaar geen volledige vergoeding hebben gekregen. Is er dan nog steeds premie over, dan 
voegen we die toe aan de afdelingsreserve of algemene reserve. 

Afhandeling van uw schade 
We stellen de omvang van de schade vast en laten u schriftelijk weten op welke bedrag u recht heeft. We 
betalen de schade op dat moment nog niet uit. Na afloop van een kalenderhalfjaar stellen we het totaal van 
alle schades van alle verzekerden samen vast en gaan we tot uitbetaling over. Waarbij we eventuele 
voorschotten verrekenen. 
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Is het totaal van de aanspraken van alle verzekerden voor een kalenderhalfjaar groter dan het bedrag dat in 
de afdelingskas zit? Dan keren we een zo hoog mogelijk percentage uit van de schade. Dat is het maximale 
bedrag dat u krijgt uitgekeerd. 

Het is mogelijk dat er in het ene kalenderhalfjaar niet genoeg premie in de kas zit om de schades volledig van 
te betalen, maar dat er in het andere kalenderhalfjaar wel premie overblijft. In dat geval verdelen we dat 
overschot onder de verzekerden die in het ene kalenderhalfjaar geen volledige vergoeding hebben gekregen. 
Daarna is de schade volledig afgehandeld. Ook als u nog steeds niet 100% van uw erkende schade 
uitgekeerd heeft gekregen. 

De totale vergoeding is nooit hoger dan de totale omgang van uw schade. Blijkt later dat u ook een 
vergoeding van een overheid of derde krijgt waarmee we vooraf geen rekening hebben gehouden, dan 
herzien we het oorspronkelijke bedrag. Eventueel vorderen we het teveel uitgekeerde bedrag terug. 
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