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Toelichting Bijzondere voorwaarden module Varia  

Als op uw polisblad staat dat u de module Varia 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 Varia?  3
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1. Wat zijn de verzekerde gebeurtenissen van de module Varia? 

In onderstaande tabel lichten we toe wat wel en niet onder de dekking van uw verzekering valt. 

Schadegebeurtenis Wel verzekerd Niet verzekerd 

Lekkage uit verwarmings- of 
kookinstallaties 

Schade door olie of andere 
vloeistoffen die onvoorzien uit 
vast opgestelde verwarming- of 
kookinstallaties gestroomd of 
gelekt zijn of uit de leidingen of 
tanks die daarbij horen. 

Rook en roet door verwarmings- 
of kookinstallaties 

Schade door rook of roet die 
plotseling wordt uitgestoten 
door een op een afvoerkanaal 
aangesloten verwarmings- of 
kookinstallatie. 

Rook- en roetschade door een 
verwarmings- of kookinstallatie 
die niet aangesloten is op een 
afvoerkanaal. 

Glasbreuk De gevolgschade na glasbreuk. Schade aan het glas zelf. 

Aanvaring, aanrijding en als 
gevolg daarvan afgevallen of 
uitgestroomde lading 

Schade door een aanvaring of 
aanrijding, waardoor de lading 
is uitgestroomd of afgevallen. 

Schade aan of verlies van het 
voer- of vaartuig en schade aan 
de lading die de schade veroor-
zaakte. 

Bedrijfsschade als gevolg van 
de schade of het verlies. 

Kranen, hoogwerkers, heistel-
lingen, windmolens, antennes, 
bomen en vlaggenmasten 

Schade door het omvallen van 
kranen, hoogwerkers, heistel-
lingen, windmolens, antennes, 
bomen, vlaggenmasten of het 
losraken van delen daarvan. 

Schade aan of verlies van de 
genoemde zaken die de schade 
veroorzaakten. 

Bedrijfsschade als gevolg van 
de schade of het verlies. 
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