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Toelichting module Zeewater & Transport

Als op uw polisblad staat dat u de module Zeewater & Transport 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. 
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1. Wat zijn de verzekerde gebeurtenissen van de module 
Zeewater & Transport? 

Deze module kunt u alleen afsluiten in combinatie met de module Storm. De verzekerde gebeurtenissen van 
de module Zeewater & Transport zijn daarom een aanvulling op de verzekerde gebeurtenissen van die 
module. Daarnaast vergoeden we schade door over- of onderstroming door zeewater en schade tijdens 
transport. 

De module Zeewater & Transport dekt ook schade door een aardbeving of vulkanische uitbarsting en 
overstroming. Die overstroming moet dan wel door zeewater zijn veroorzaakt. Dit wijkt af van de bepalingen 
in artikel 5 van de algemene voorwaarden van de OOM Combinatiepolis. 

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

Schadegebeurtenis Wel verzekerd Niet verzekerd 

Over- of onderstroming door 
zeewater 

Schade doordat de verzekerde 
zaak voorafgaand, tijdens of na een 
storm door zeewater wordt over-
stroomd of onderstroomd. 

Transport tussen de (winter) opslag 
en de bestemming op of aan het 
strand 

Schade tijdens het vervoer van 
verzekerde zaken van of naar de 
opslag.  
 
Schade tijdens het laden en lossen 
direct voor of na het vervoer. En tij-
dens het monteren, demonteren of 
repareren van de verzekerde zaken 
direct voor of na het vervoer. 

Schade doordat: 
• het vervoermiddel dat u gebruikt 

niet geschikt is voor het vervoer en 
het laden en lossen; 

• u uw strandaccommodatie niet zo 
voorzichtig mogelijk vervoert. 
Behalve als u kunt aantonen dat 
de schade hier niets mee te maken 
heeft; 

• glas- en aardewerk breekt tijdens 
het vervoer of laden en lossen van 
verzekerde zaken. 

2. In welke periode en op welke locatie vergoeden we uw 
schade? 

Uw schade valt onder de dekking van deze verzekering als uw strandaccommodatie tijdens de zomerperiode 
aan de Nederlandse stranden of tijdens de winterperiode in de (winter)opslag staat. Blijft uw strandaccom-
modatie in de winter op het strand staan? Dan is uw schade alleen gedekt als u bewijst dat u hiervoor een 
vergunning heeft. 

• Zomerperiode. De zomerperiode duurt van het moment dat u uw strandaccommodatie naar het strand 
brengt tot het moment dat u hem weer ophaalt. Dit moet tussen 1 maart en 1 november zijn. 

• Winterperiode. De winterperiode duurt van het moment dat u uw strandaccommodatie naar de (winter)
berging of -opslag brengt tot het moment dat u hem weer ophaalt. Dit moet tussen 1 november en 1 maart 
zijn. 
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3. Wat zijn de verzekerde zaken? 

De verzekerde zaak is de verzekerde strandaccommodatie op of aan Nederlandse stranden, zoals strand-
huisjes, strandpaviljoens of andere horecagelegenheden. Hieronder vallen ook alle aan- en toebehoren, 
zoals windschermen en vlonders. 
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