Bijzondere voorwaarden
Module Waterschade
M-WAT2015

Toelichting Bijzondere voorwaarden module Waterschade
Als op uw polisblad staat dat u de module Waterschade 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.

Premier-risqueverzekering
De module Waterschade is een premier-risqueverzekering. In artikel 10 van de algemene voorwaarden
van de OOM Combinatiepolis leest u hoe we de schadevergoeding van een premier-risqueverzekering
berekenen.
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1. Wat zijn de verzekerde gebeurtenissen van de module
Waterschade?
In onderstaande tabel lichten we toe wat wel en niet onder de dekking van uw verzekering valt.
Schadegebeurtenis

Wel verzekerd

Niet verzekerd

Water, stoom, neerslag en
blusmiddelen

Schade door:
• water, stoom, neerslag of blusmiddelen uit leidingen die binnen of
buiten het gebouw liggen. Of uit
toestellen, waterleidinginstallaties,
centrale verwarming, sprinklers en
dergelijke die op de leidingen zijn
aangesloten;
• het springen door vorst, breuk,
verstopping of een ander optredend defect.

Schade door vochtdoorlating van
muren, constructiefouten of slecht
onderhoud van het gebouw of
verplaatsbaar object.
De herstelkosten die u niet zelf hoeft
te betalen.
Reparatiekosten van daken,
dakgoten en
regenwaterafvoerpijpen.

Kosten die u maakt om:
• de breuk of het defect aan de
leiding op te sporen en de
bijbehorende kosten voor herstelwerk aan muren, vloeren en
andere onderdelen van het
gebouw;
• beschadigde leidingen, installaties
en toestellen te herstellen, als
deze door vorst zijn gesprongen.
Regen, hagel, sneeuw en
smeltwater

Schade doordat regen, hagel,
sneeuw of smeltwater onvoorzien
het gebouw binnenkomt.

Schade door:
• regen, hagel, sneeuw of smelt
water die door openstaande
ramen, deuren of luiken
binnenkomt;
• vochtdoorlating van muren,
constructiefouten of slecht
onderhoud van het gebouw of
verplaatsbaar object.
Reparatiekosten van daken,
dakgoten en
regenwaterafvoerpijpen.

Breuk of defect van aquaria

Schade door water of door de
inrichting van het aquarium.

Vissen en andere levende inhoud
van het aquarium.

Kosten om het aquarium en de

Schade die geen gevolg is van een
breuk of defect aan het aquarium.

inrichting ervan te herstellen.
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