
Deze algemene voorwaarden vormen één geheel met de bijzondere voorwaarden van de afgesloten verzekering(en)

Algemene Voorwaarden
Brand
BAV2010

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1.1	 Atoomkernreacties

a.	 Iedere	kernreactie	waarbij	 energie	 vrijkomt,	 zoals	 kern-

fusie,	kernsplijting,	kunstmatige	en	natuurlijke	radioacti-

viteit.

b.	 De	uitsluiting	ter	zake	van	atoomkernreacties	geldt	niet	

met	 betrekking	 tot	 radioactieve	 nucliden,	 die	 zich	 bui-

ten	 een	 kerninstallatie	 bevinden	 en	 gebruikt	 worden	

of	 bestemd	 zijn	 om	 gebruikt	 te	 worden	 voor	 indus-

triële,	 commerciële,	 landbouwkundige,	 medische,	

wetenschappelijke,	 onderwijskundige	 of	 (niet-militaire)	

beveiligingsdoeleinden,	 mits	 aan	 de	 verzekerde	 van	

overheidswege	 een	 vergunning,	 voorzover	 vereist	 voor	

vervaardiging,	gebruik,	opslag	en	het	zich	ontdoen	van	

radioactieve	stoffen	is	verleend.

c.	 Voorzover	 volgens	 enig	 verdrag	 of	 enige	 wet,	 bijvoor-

beeld	 de	 W.A.K.,	 een	 derde	 voor	 de	 geleden	 schade	

aansprakelijk	 is,	 blijft	 de	 atoomkernreactie-uitsluiting	

volledig	van	kracht.

-	 Onder	W.A.K.	wordt	verstaan:	de	Wet	Aansprakelijk-

heid	 Kernongevallen	 (Staatsblad	 1979-225),	 zijnde	

de	bijzondere	wettelijke	 regeling	 van	de	aansprake-

lijkheid	op	het	gebied	van	de	kernenergie.

-	 Onder	kerninstallatie	wordt	verstaan:	een	kerninstal-

latie	in	de	zin	van	bedoelde	wet.

1.2	 Bedrijfsuitrusting/inventaris

	 Al	 hetgeen	 dat	 de	 verzekerde	 dient	 tot	 uitoefening	 van	

bedrijf,	beroep	of	andere	activiteiten,	met	uitzondering	van	

hetgeen	genoemd	in	de	artikelen	1.9	(Gebouw),	1.11	(Goe-

deren)	en	1.13	(Inboedel).

	 Tenzij	dit	op	het	polisblad	vermeld	is,	zijn	motorvoertuigen,	

al	 dan	 niet	 voorzien	 van	 een	 kenteken,	 aanhangwagens,	

caravans	en	vaartuigen	van	de	verzekering	uitgesloten.

1.3	 Bereddingskosten

	 Kosten	van	maatregelen	die	tijdens	de	geldigheidsduur	van	

de	verzekering	door	of	 vanwege	verzekeringnemer	of	een	

verzekerde	worden	getroffen	en	redelijkerwijs	geboden	zijn	

om	het	onmiddellijk	dreigend	gevaar	van	schade	af	te	wen-

den	 waarvoor	 –	 indien	 gevallen	 –	 de	 verzekering	 dekking	

biedt,	 of	 om	 die	 schade	 te	 beperken.	 Onder	 kosten	 van	

maatregelen	 wordt	 in	 dit	 verband	 mede	 verstaan	 schade	

aan	zaken	die	bij	het	nemen	van	de	hier	bedoelde	maatre-

gelen	worden	in	gezet.

1.4	 Blikseminslag

	 Directe	 inslag	 door	 atmosferische	 ontlading	 op	 voorwer-

pen	 die	 zich	 bevinden	 op	 het	 in	 het	 polisblad	 vermelde	

risicoadres	 en/of	 verzekerd	 object.	 Schade	 aan	 elektrische	

en	 elektronische	 apparatuur	 door	 overspanning/inductie	 is	

slechts	verzekerd	indien	sporen	van	blikseminslag	in	of	aan	

het	object	waarin	deze	zaken	aanwezig	zijn,	worden	aan-

getroffen	en	zich	bevinden	op	het	in	het	polisblad	vermelde	

risicoadres	en/of	verzekerd	object.

1.5	 Brand

	 Een	 door	 verbranding	 veroorzaakt	 en	 met	 vlammen	

gepaard	gaand	vuur	buiten	een	haard,	dat	 in	 staat	 is	 zich	

uit	eigen	kracht	voort	te	planten.	Derhalve	is	onder	andere	

geen	brand:

-	 zengen,	schroeien,	smelten,	verkolen,	broeien;	

-	 doorbranden	van	elektrische	apparaten;	

-	 oververhitten,	 doorbranden,	 doorbreken	 van	 ovens	 en	

ketels.

1.6	 Brutowinst

	 De	opbrengst	uit	de	bedrijfsactiviteiten,	verminderd	met	de	

variabele	kosten.	Dit	 is	gelijk	aan	de	vaste	kosten	vermeer-

derd	met	de	nettowinst	respectievelijk	verminderd	met	het	

nettoverlies.

1.7	 Consument

	 De	 verzekeringnemer	 die	 natuurlijk	 persoon	 is	 en	 die	 de	

verzekeringsoverkomst	 anders	 dan	 in	 de	 uitoefening	 van	

een	beroep	of	bedrijf	heeft	gesloten.

1.8	 Fraude	

	 Het	 plegen	 of	 het	 trachten	 te	 plegen	 van	 valsheid	 in	

geschrifte,	 bedrog,	 benadeling	 van	 schuldeisers	 of	 recht-

hebbenden	en/of	verduistering	door	bij	de	totstandkoming	

en/of	bij	de	uitvoering	van	de	verzekering	betrokken	perso-

nen	en/of	organisaties,	met	als	doel	het	onder	 valse	 voor-

wendsels	 verkrijgen	 van	 een	 verzekeringsdekking	 of	 een	

uitkering	of	prestatie	waarop	geen	recht	bestaat.

1.9	 Gebouw

	 Het	 op	 het	 polisblad	 als	 zodanig	 omschreven	 onroerend	

goed	 met	 al	 wat	 volgens	 verkeersopvatting	 daarvan	 deel	

uitmaakt,	waaronder	in	elk	geval	(niet	limitatief)	zijn	begre-

pen:	garages,	schuurtjes	en	bijgebouwen,	centrale	verwar-

mingsinstallaties	 en	 de	 terreinafscheiding,	 mits	 deze	 niet	

bestaat	 uit	 planten	 of	 rietmatten.	 Voor	 zover	 niet	 voor	

afzonderlijke	 sommen	 verzekerd,	 zijn	 in	 de	 omschrijving	

alle	 bouwsels	 begrepen,	 die	 naar	 hun	 aard	 en	 inrichting	

bestemd	zijn	om	duurzaam	ter	plaatse	te	blijven.

	 Tenzij	anders	op	het	polisblad	vermeld	 is,	zijn	de	funderin-

gen,	 zonweringen,	 antennes	 en	 zonnecollectoren	 van	 de	

verzekering	uitgesloten.

1.10	 Gevaarsobject

	 De	 gebouwen,	 bedrijfsuitrusting/inventaris	 en/of	 goederen	

in	 de	 gebouwen	 op	 het	 (de)	 in	 het	 polisblad	 omschreven	

adres(sen).

oom VERZEKERINGEN
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1.11	 Goederen

	 Grond-	 en	 hulpstoffen,	 halffabrikaten,	 eindproducten,	

goederen	 in	 bewerking,	 emballage,	 reinigingsmiddelen	 en	

brandstoffen.

1.12	 Huurdersbelang

	 De	 kosten	 door	 verzekerde	 als	 huurder	 gemaakt	 ter	 ver-

betering	 of	 aanpassing	 van	 het	 gehuurde	 gebouw	 of	

gehuurde	ruimten.

1.13	 Inboedel

	 Alle	 roerende	 zaken	 behorende	 tot	 een	 particuliere	 huis-

houding.

1.14	 Lucht-	en	ruimtevaartuigen

	 Een	 vertrekkend,	 landend	 of	 vallend	 lucht-	 of	 ruimtevaar-

tuig,	dan	wel	een	daaraan	verbonden,	daarvan	losgeraakt,	

daaruit	 geworpen	 of	 daaruit	 gevallen	 projectiel,	 ontplof-

fingsmiddel	of	ander	voorwerp.

1.15	 Maatschappij

	 OOM	 Schadeverzekering	 N.V.	 Deze	 maatschappij	 is	 gere-

gistreerd	bij	 de	Autoriteit	 Financiële	Markten	 (AFM)	onder	

nummer	12.000.624.

1.16	 Molest

•	 Gewapend conflict: elk	 geval	 waarin	 staten	 of	 andere	

georganiseerde	 partijen	 elkaar,	 of	 althans	 de	 een	 de	

ander,	 gebruik	 makend	 van	 militaire	 machtsmiddelen,	

bestrijden.	 Onder	 gewapend	 conflict	 wordt	 mede	 ver-

staan	 het	 gewapende	 optreden	 van	 een	 Vredesmacht	

der	Verenigde	Naties.

•	 Burgeroorlog: een	min	of	meer	georganiseerde	geweld-

dadige	strijd	tussen	inwoners	van	eenzelfde	staat,	waar-

bij	 een	 belangrijk	 deel	 van	 de	 inwoners	 van	 die	 staat	

betrokken	is.

•	 Binnenlandse onlusten: min	 of	 meer	 georganiseerde	

gewelddadige	 handelingen,	 op	 verschillende	 plaatsen	

zich	voordoend	binnen	een	staat.

•	 Opstand: georganiseerd	gewelddadig	verzet	binnen	een	

staat,	gericht	tegen	het	openbaar	gezag.

•	 Oproer: een	 min	 of	 meer	 georganiseerde	 plaatselijke	

gewelddadige	 beweging,	 gericht	 tegen	 het	 openbaar	

gezag.

•	 Muiterij: een	 min	 of	 meer	 georganiseerde,	 geweldda-

dige	beweging	van	leden	van	enige	gewapende	macht,	

gericht	tegen	het	gezag	waaronder	zij	gesteld	zijn.

	 Deze	molestbegrippen	maken	deel	uit	van	de	tekst	die	door	

het	 Verbond	 van	 Verzekeraars	 in	 Nederland	 op	 2	 novem-

ber	 1981	 ter	 griffie	 van	 de	 Arrondissementsrechtbank	 te		

‘s	Gravenhage	is	gedeponeerd.

1.17	 Ontploffing

	 Onmiddellijk	 veroorzaakt	 door	 een	 eensklaps	 verlopende	

hevige	 krachtsuiting	 van	 gassen	 of	 dampen,	 met	 inacht-

neming	van	het	volgende.

	 Als	de	ontploffing	ontstaan	is:

a.	 binnen	een	–	al	dan	niet	gesloten	–	vat	dan	moet:

1	 een	 opening	 in	 de	 wand	 van	 het	 vat	 ontstaan	 zijn	

door	de	druk	van	de	zich	daarin	bevindende	gassen	

of	dampen;	en

2	 door	die	opening	moet	de	druk	binnen	en	buiten	het	

vat	plotseling	aan	elkaar	gelijk	geworden	zijn.

	 Hoe	 de	 gassen	 of	 dampen	 ontstaan	 zijn	 respectievelijk	

of	die	al	dan	niet	voor	de	ontploffing	aanwezig	waren,	

is	niet	relevant.

b.	 buiten	een	vat,	dan	moet	die	krachtsuiting	het	onmid-

dellijke	gevolg	zijn	van	een	scheikundige	reactie.

	 Onder	 ontploffing	 wordt	 niet	 verstaan:	 implosie	 (dat	 wil	

zeggen:	 vervorming	 van	 een	 vat,	 al	 dan	 niet	 gepaard	

gaande	 met	 of	 gevolgd	 door	 breuk,	 veroorzaakt	 doordat	

op	 enig	 ogenblik	 de	 druk	 buiten	 het	 vat	 zoveel	 groter	 is	

dan	die	binnen	het	vat	dat	de	wand	ervan	geen	voldoende	

weerstand	kan	bieden).

1.18	 Opruimingskosten

	 De	kosten	voor	het	afbreken,	wegruimen,	afvoeren,	storten	

en	vernietigen	van	de	verzekerde	zaken,	die	niet	reeds	in	de	

schadevaststelling	zijn	begrepen	en	het	noodzakelijk	gevolg	

zijn	van	een	gebeurtenis	waartegen	verzekerd	is.

	 Onder	opruimingskosten	wordt	niet	verstaan	het	ongedaan	

maken	van	bodem-,	water-	en	luchtverontreiniging.	

1.19	 Overspanning/inductie

	 Bliksemontlading	 anders	 dan	 begrepen	 onder	 bliksemin-

slag.

1.20	 Storm

	 Een	 windsnelheid	 van	 minstens	 14	 meter	 per	 seconde.	

Als	 de	 windsnelheid	 zich	 afwisselend	 boven	 en	 onder	 de	

14	 	meter	per	 seconde	beweegt,	dan	wordt	voor	de	vast-

stelling	van	het	eigen	 risico	de	periode	vanaf	het	moment	

dat	de	windsnelheid	 voor	het	eerst	14	meter	per	 seconde	

is	tot	het	begin	van	een	periode	van	ten	minste	24	achter-

eenvolgende	 uren	 waarbinnen	 de	 windsnelheid	 10	 meter	

per	 seconde	 of	 minder	 is	 geweest,	 als	 één	 gebeurtenis	

beschouwd.	 Met	 schade	 door	 storm	 wordt	 gelijkgesteld	

schade	 door	 regen,	 sneeuw	 of	 hagel,	 echter	 uitsluitend	

indien	 deze	 schade	 het	 gevolg	 is	 van	 door	 storm	 toege-

brachte	 schade	 aan	 het	 verzekerde	 gebouw	 of	 aan	 het	

gebouw	 en/of	 verplaatsbare	 object	 waarin	 de	 verzekerde	

zaken	zich	bevinden	of	indien	de	schade	het	gevolg	is	van	

glasbreuk	die	het	gevolg	is	van	hagel	of	sneeuwdruk.

1.21	 Verplaatsbaar	object

	 Een	 object	 dat	 verplaatst	 wordt	 of	 kan	 worden,	 bijvoor-

beeld	–	maar	niet	 limitatief	–	bedrijfs-	en	verkoopwagens,	

portakabins	en	containers.

1.22	 Verzekerd	belang

	 Het	 belang	 van	 verzekerde	 bij	 het	 behoud	 van	 de	 verze-

kerde	zaak	uit	hoofde	van	eigendom	of	een	ander	zakelijk	

recht,	dan	wel	het	dragen	van	het	 risico	voor	het	behoud	

daarvan	of	de	aansprakelijkheid	daarvoor.

1.23	 Verzekerd	object/	verzekerde	zaak

	 Het	object,	dat	als	zodanig	op	het	polisblad	is	vermeld.

1.24	 Verzekerde

	 Degene,	 die	 als	 zodanig	 op	 het	 polisblad	 is	 vermeld.	 Ver-

zekerde	wordt	geacht	tevens	verzekeringnemer	te	zijn	ten-

zij	 in	 het	 polisblad	 een	 ander	 als	 verzekeringnemer	 wordt	

genoemd.

1.25	 Verzekeringnemer

	 Degene	 die	 de	 verzekeringsovereenkomst	 met	 de	 maat-

schappij	 is	aangegaan	en	als	zodanig	op	het	polisblad	ver-

meld	staat.

Artikel 2. Grondslag van de verzekering

2.1	 Het	 aanvraagformulier	 met	 de	 daarin	 door	 de	 verzekering-

nemer	 of	 de	 verzekerde	 gedane,	 al	 dan	 niet	 eigenhandig	

geschreven	 mededelingen,	 alsmede	 eventuele	 schriftelijke	

gegevens	daarbij	afzonderlijk	door	de	verzekeringnemer	of	de	

verzekerde	verstrekt,	gelden	als	grondslag	van	deze	verzeke-

ring	en	worden	geacht	met	de	polis	één	geheel	uit	te	maken.
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2.2	 a.	 	Indien	de	verzekeringnemer	niet	heeft	voldaan	aan	zijn	

mededelingsplicht	 als	 bedoeld	 in	 artikel	 7:928	 BW	 en	

daarbij	 heeft	 gehandeld	 met	 de	 opzet	 de	 maatschap-

pij	 te	misleiden	of	wanneer	de	maatschappij	 bij	 kennis	

van	de	ware	stand	van	zaken	geen	verzekering	zou	heb-

ben	gesloten,	 is	de	maatschappij	bevoegd	binnen	twee	

maanden	 na	 ontdekking	 de	 verzekering	 te	 beëindigen	

op	een	door	de	maatschappij	te	bepalen	tijdstip	zonder	

inachtneming	van	een	opzegtermijn.

b.	 De	verzekeringnemer	kan	de	verzekering	met	onmiddel-

lijke	 ingang	opzeggen	binnen	twee	maanden	nadat	de	

maatschappij	 een	beroep	op	het	niet	nakomen	 van	de	

mededelingsplicht	bij	het	aangaan	van	de	verzekerings-

overeenkomst	 heeft	 gedaan,	 daaronder	 begrepen	 de	

situatie	waarbij	de	maatschappij	zich	bij	verwezenlijking	

van	het	risico	op	de	niet-nakoming	van	de	mededelings-

plicht	beroept.

2.3	 De	maatschappij	zal	bij	niet-nakoming	door	de	verzekering-

nemer	 van	 zijn	 mededelingsplicht	 bij	 het	 aangaan	 van	 de	

verzekeringsovereenkomst	 aan	 de	 verzekeringnemer	 een	

voorstel	 doen	 de	 verzekeringsovereenkomst	 tegen	 gewij-

zigde	voorwaarden	voort	 te	zetten.	Het	 recht	op	uitkering	

wordt	beoordeeld	aan	de	hand	van	artikel	7:930	BW.

Artikel 3. Omvang van de dekking

3.1	 Onzeker	voorval

	 De	 verzekering	 biedt	 uitsluitend	 dekking	 indien	 en	 voor	

zover	 is	 voldaan	 aan	 het	 vereiste	 van	 onzekerheid	 als	

bedoeld	in	artikel	7:925	BW.	Aan	dit	vereiste	van	onzeker-

heid	is	voldaan	indien	en	voor	zover	de	schade	op	vergoe-

ding	waarvan	aanspraak	wordt	gemaakt	het	gevolg	 is	van	

een	 gebeurtenis	 waarvan	 voor	 partijen	 ten	 tijde	 van	 het	

sluiten	 van	 de	 verzekering	 onzeker	 was	 dat	 daaruit	 voor	

verzekeringnemer/verzekerde,	 dan	 wel	 voor	 een	 derde,	

schade	was	ontstaan	dan	wel	naar	de	normale	loop	van	de	

omstandigheden	nog	zou	ontstaan.

3.2	 Terrorisme

	 De	 gevolgen	 van	 een	 gebeurtenis	 die	 (direct	 of	 indirect)	

verband	 houdt	 met	 terrorisme,	 kwaadwillige	 besmet-

ting	 of	 preventieve	 maatregelen,	 zijn	 verzekerd,	 over-

eenkomstig	 de	 dekking	 en	 de	 definities	 zoals	 die	 zijn	

neergelegd	 in	 het	 “Clausuleblad	 terrorismedekking	 bij	

de	 Nederlandse	 Herverzekeringsmaatschappij	 voor	 Ter-

rorismeschaden	 N.V.	 (NHT)”	 en	 het	 “Protocol	 afwikke-

ling	 claims	 Nederlandse	 Herverzekeringsmaatschappij	

voor	 Terrorismeschaden	 N.V.	 (NHT)”	 alsmede	 de	 toelich-

ting	 daarop.	 De	 tekst	 van	 bedoeld	 Clausuleblad	 en	 Pro-

tocol	 alsmede	 de	 toelichting	 daarop	 kan	 geraadpleegd	

of	 gedownload	 worden	 via	 de	 website	 van	 het	 NHT,		

www.terrorismeverzekerd.nl,	of	opgevraagd	worden	bij	de	

maatschappij.

Artikel 4. Uitsluitingen

Van	de	verzekering	is	uitgesloten	(bedrijfs)schade:

4.1	 veroorzaakt	door	of	ontstaan	uit	molest;

4.2	 veroorzaakt	door	of	ontstaan	uit	atoomkernreacties;

4.3	 veroorzaakt	door	of	ontstaan	uit	aardbeving	en	vulkanische	

uitbarsting.	 Bij	 schaden	 die	 ontstaan	 hetzij	 gedurende	 de	

tijd	waarin,	hetzij	gedurende	24	uur	nadat	zich	 in	of	nabij	

de	verzekerde	zaken	de	gevolgen	van	aardbeving	of	vulka-

nische	 uitbarsting	 hebben	 geopenbaard,	 dient	 verzekerde	

te	bewijzen,	dat	de	schade	niet	aan	die	verschijnselen	is	toe	

te	schrijven;

4.4	 veroorzaakt	 door	 of	 ontstaan	uit	 overstroming	 tengevolge	

van	het	bezwijken	of	overlopen	van	dijken,	kaden,	sluizen,	

oevers	of	andere	waterkeringen,	ongeacht	of	dit	werd	ver-

oorzaakt	door	storm.	Deze	uitsluiting	geldt	niet	voor	brand	

of	ontploffing	veroorzaakt	door	overstroming;

4.5	 aan	 of	 verlies	 van	 geld,	 geldswaardig	 papier	 (waaronder	

ook	wordt	verstaan	bijvoorbeeld	telefoonkaarten,	strippen-

kaarten,	 abonnementen	 voor	 het	 openbaar	 vervoer,	 enzo-

voort),	 	 onbewerkte	 edele	 metalen	 en	 ongezette	 edelge-

steenten;

4.6	 veroorzaakt	door	of	ontstaan	uit	water.	Het	betreft	schade	

aan	bedrijfsuitrusting,	inventaris	en	goederen	in	kelders	en	

souterrains	 die	 kon	 ontstaan	 doordat	 deze	 niet	 geplaatst	

waren	op	vlonders	of	rekken	op	ten	minste	15	cm	boven	de	

vloer;

4.7	 veroorzaakt	 door	 of	 ontstaan	 uit	 milieuschade.	 Hieronder	

wordt	verstaan	kosten	voor	het	ongedaan	maken	van	een	

verontreiniging	van	de	bodem,	het	oppervlaktewater	en/of	

enig(e)	al	dan	niet	ondergrondse	water(gang).	Onder	onge-

daan	 maken	 wordt	 verstaan	 onderzoek,	 reiniging,	 oprui-

ming,	 transport,	 opslag,	 vernietiging	 en	 vervanging	 van	

grond	en/of	(grond)water	en/of			isolatie	van	een	verontrei-

niging;

4.8	 veroorzaakt	 door	 of	 ontstaan	 uit	 overspanning/inductie	

tenzij	andere	sporen	van	blikseminslag	in	of	aan	het	object,	

waarin	 de	 verzekerde	 zaken	 aanwezig	 zijn,	 worden	 aan-

getroffen.	 Deze	 uitsluiting	 is	 niet	 van	 toepassing	 indien	

uitdrukkelijk	 op	 het	 polisblad	 vermeld	 is	 dat	 schade	 door	

overspanning/inductie	is	meeverzekerd	en	de	daarvoor	ver-

schuldigde	extra	premie	is	voldaan;

4.9	 veroorzaakt	door	of	ontstaan	uit	het	nalaten	door	de	 ver-

zekeringnemer	van	het	nemen	van	maatregelen	ter	voorko-

ming	of	vermindering	van	schade	als	bedoeld	in	artikel	1.3,	

waardoor	de	maatschappij	in	haar	belangen	is	geschaad;

4.10	 veroorzaakt	door	of	ontstaan	uit	opzettelijke	misleiding	van	

de	 maatschappij	 door	 verzekeringnemer,	 verzekerde	 en/of	

tot	uitkering	gerechtigde	door	voor	de	beoordeling	van	de	

aanspraak	voor	de	maatschappij	van	belang	zijnde	feiten	en	

omstandigheden	te	verzwijgen	en/of	valse	opgaven	te	ver-

strekken,	tenzij	de	misleiding	deze	uitsluiting	niet	rechtvaar-

digt.

Tevens	is	vergoeding	van	schade	uitgesloten:

4.11	 indien,	 zo	 deze	 verzekering	 niet	 zou	 bestaan,	 aanspraak	

gemaakt	zou	kunnen	worden	op	een	vergoeding,	uitkering	

en/of	hulpverlening	op	grond	van	een	andere	verzekering,	

wet	 of	 voorziening,	 al	 dan	 niet	 van	 oudere	 datum.	 Deze	

verzekering	 is	 dan	 pas	 in	 de	 laatste	 plaats	 geldig.	 In	 dat	

geval	 komt	 uitsluitend	 de	 schade	 voor	 vergoeding,	 uitke-

ring	en/of	hulpverlening	 in	aanmerking,	die	het	bedrag	 te	

boven	gaat	waarop	elders	aanspraak	gemaakt	kan	worden	

of	 gemaakt	 zou	 kunnen	 worden	 indien	 deze	 verzekering	

niet	zou	bestaan.	Art.	7:961	lid	1	BW	is	niet	van	toepassing;

4.12	 indien	door	de	verzekeringnemer/verzekerde,	of	de	tot	uit-

kering	 gerechtigde	 een	 verkeerde	 voorstelling	 van	 zaken	

is	 gegeven	of	 een	onware	opgave	 is	 gedaan	 en	de	maat-

schappij	 daardoor	 in	 haar	 belangen	 is	 geschaad.	 Indien	

de	 belangenschending	 niet	 zodanig	 is	 dat	 deze	 uitsluiting	
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rechtvaardigt,	 zal	 de	 maatschappij	 de	 schade	 als	 gevolg	

van	 de	 verkeerde	 voorstelling	 van	 zaken	 of	 een	 onware	

opgave	van	de	verzekeringnemer,	verzekerde	en/of	tot	uit-

kering	gerechtigde	 in	mindering	brengen	op	de	 eventuele	

uitkering	dan	wel,	wanneer	uitkering	reeds	heeft	plaatsge-

vonden,	 verhalen	op	degene	die	de	verkeerde	voorstelling	

van	zaken	heeft	gegeven	of	onware	opgave	heeft	gedaan.	

Indien	 de	 verkeerde	 voorstelling	 van	 zaken	 is	 gegeven	 of	

een	onware	opgave	is	gedaan	met	de	opzet	de	maatschap-

pij	te	misleiden,	bestaat	nooit	aanspraak	op	vergoeding	van	

kosten.

Artikel 5. Bekendheid en risicowijziging

5.1	 De	omschrijving	van	de	verzekerde	zaken,	het	in	het	polis-

blad	vermelde	bedrijf	en/of	de	aard	van	de	werkzaamheden	

die	 op	 het	 risicoadres	 worden	 uitgevoerd,	 worden	 aange-

merkt	als	afkomstig	van	verzekerde.

5.2	 Bij	 het	 begin	 van	 de	 overeenkomst	 is	 de	 maatschappij	

bekend	 met	 de	 ligging,	 bouwaard,	 inrichting	 en	 gebruik	

van	 de	 verzekerde	 zaken	 en/of	 de	 gevaarsobjecten	 als-

mede	 met	 de	 belendingen.	 Tevens	 is	 de	 maatschappij	 bij	

het	begin	van	de	overeenkomst	bekend	met	de	aard	van	de	

werkzaamheden	die	op	het	risicoadres	worden	uitgevoerd,	

alsmede	 met	 de	 aard	 van	 de	 verzekerde	 zaken	 en/of	 de	

gevaarsobjecten,	dan	wel	de	aard	van	de	zaken	die	zich	op	

het	risicoadres	bevinden.

5.3	 Verzekerde	 heeft	 met	 betrekking	 tot	 de	 verzekerde	 zaken	

en/of	de	gevaarsobjecten	de	vrijheid	tot	aanbouw,	verbou-

wing,	vervanging,	uitbreiding,	afbraak,	interne	verplaatsing	

en	andere	wijzigingen	over	 te	gaan,	alles	binnen	de	gren-

zen	van	de	op	het	polisblad	vermelde	omschrijving.

5.4	 Risicowijzigingen	 van	 de	 verzekerde	 zaken,	 het	 vermelde	

bedrijf	 en/of	 de	 risicowijzigingen	 zoals	 genoemd	 in	 arti-

kel	 5.5,	 dienen	 binnen	 30	 dagen	 aan	 de	 maatschappij	

gemeld	te	worden.	De	maatschappij	zal	vervolgens	binnen	

30	dagen	aan	verzekerde	berichten	of,	 en	 zo	 ja	op	welke	

wijze,	de	verzekering	zal	worden	voortgezet.

5.5	 Indien	 de	 risicowijziging	 niet	 tijdig	 aan	 de	 maatschappij	

gemeld	is,	is	de	dekking	van	de	verzekering	geschorst	vanaf	

het	tijdstip	van:	

-	 wijziging	 van	 bestemming	 of	 bouwaard	 van	 de	 verze-

kerde	zaken	en/of	de	gevaarsobjecten;

-	 wijziging	van	de	aard	van	de	werkzaamheden	die	op	het	

risicoadres	worden	uitgevoerd;

-	 wijziging	van	de	aard	van	de	verzekerde	zaken	en/of	de	

gevaarsobjecten,	dan	wel	 van	de	aard	van	de	 (overige)	

zaken	die	zich	op	het	risicoadres	bevinden;

-	 het	buiten	gebruik	geraken	of	 leegstand	van	de	verze-

kerde	 zaken	 en/of	 de	 gevaarsobjecten	 of	 een	 als	 zelf-

standig	aan	te	merken	deel	daarvan;

-	 het	 geheel	 of	 gedeeltelijk	 kraken	 van	 de	 verzekerde	

zaken	en/of	de	gevaarsobjecten;

-	 het	bekendmaken	door	een	overheid	van	het	op	last	van	

een	overheid	sluiten	van	het	verzekerde	bedrijf,	of	het	in	

het	verzekerde	gebouw	gevestigde	bedrijf.

Artikel 6. Verplichtingen van 
verzekerde bij schade

6.1	 Maatregelen	nemen

	 De	 verzekeringnemer	 is	 verplicht	onmiddellijk	maatregelen	

te	nemen	ter	voorkoming	en	beperking	van	een	eventuele	

uitbreiding	van	de	schade.

6.2	 Aangifte	doen

	 De	verzekeringnemer	is	verplicht	na	brandstichting,	inbraak,	

vandalisme,	 afpersing	 of	 beroving	 hiervan	 binnen	 3	 x	 24	

uur	aangifte	 te	doen	bij	de	politie	en	een	afschrift	van	de	

bevestiging	 van	 aangifte	 bij	 de	 plaatselijke	 politie	 aan	 de	

maatschappij	te	zenden.

6.3	 Schademeldingsplicht

	 Zodra	verzekeringnemer	op	de	hoogte	is	of	behoort	te	zijn	

van	een	gebeurtenis	die	voor	de	maatschappij	 tot	een	uit-

keringsplicht	 kan	 leiden,	 is	hij	 verplicht	die	gebeurtenis	 zo	

spoedig	als	redelijkerwijs	mogelijk	is	aan	de	maatschappij	te	

melden.

6.4	 Schade-informatieplicht

	 Verzekeringnemer	 is	 verplicht	 binnen	 redelijke	 termijn	 aan	

de	maatschappij	of	hen	die	met	de	controle	zijn	belast,	alle	

inlichtingen	en	bescheiden	te	verschaffen	die	voor	de	maat-

schappij	van	belang	zijn	om	de	uitkeringsplicht	te	beoorde-

len.

6.5	 Medewerkingsplicht

a.	 Verzekeringnemer	is	verplicht	zijn	volle	medewerking	te	

verlenen	 en	 alles	 na	 te	 laten	 wat	 de	 belangen	 van	 de	

maatschappij	zou	kunnen	schaden.

b.	 Dit	 betekent	 onder	 meer	 dat	 hij	 verplicht	 is	 de	 maat-

schappij	opgave	te	doen	van	alle	hem	bekende	overige	

verzekeringen	die	 ten	 tijde	van	de	gebeurtenis	dekking	

geven	tegen	schade	aan	de	verzekerde	zaken.

c.	 Ook	is	hij	verplicht	de	maatschappij	behulpzaam	te	zijn	

bij	het	zoeken	van	verhaal	(regres)	op	een	aansprakelijke	

derde.	

6.6	 Sanctie	bij	niet	nakomen	verplichtingen

a.	 Aan	deze	verzekering	kunnen	geen	rechten	worden	ont-

leend	indien	verzekeringnemer	een	of	meer	van	boven-

staande	polisverplichtingen	niet	 is	nagekomen	en	daar-

door	de	maatschappij	in	haar	belangen	heeft	geschaad.

b.	 Elk	recht	op	uitkering	komt	te	vervallen,	indien	verzeke-

ringnemer	de	hiervoor	genoemde	verplichtingen	niet	 is	

nagekomen	met	de	opzet	de	maatschappij	te	misleiden,	

tenzij	de	misleiding	het	 verval	 van	 recht	niet	 rechtvaar-

digt.

Artikel 7. Vaststelling van de grootte 
van de schade

7.1	 Benoeming	experts

a.	 Als	 uitsluitend	 bewijs	 van	 de	 grootte	 van	 de	 schade	

zal	 gelden	 een	 taxatie	 gemaakt	 door	 een	 gezamenlijk	

te	 benoemen	 expert	 of	 door	 twee	 experts,	 waarvan	

verzekerde	 en	 maatschappij	 er	 ieder	 één	 benoemen.	

In	 het	 laatste	 geval	 benoemen	 beide	 experts	 voor	 de	

aanvang	 van	 hun	 werkzaamheden	 een	 derde	 expert.	

Bij	 gebrek	 aan	 overeenstemming	 stelt	 deze,	 na	 beide	

experts	 gehoord	 of	 behoorlijk	 opgeroepen	 te	 hebben,	

de	omvang	van	de	schade	overeenkomstig	de	poliscon-

dities	vast	binnen	de	grenzen	van	de	beide	taxaties.	De	
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experts	hebben	het	recht	zich	afzonderlijk	of	gezamen-

lijk	door	deskundigen	te	doen	bijstaan.	

b.	 Benoeming	 en	 aanvaarding	 van	 de	 opdracht	 moeten	

blijken	uit	een	door	verzekerde	en	expert(s)	te	onderte-

kenen	akte,	waarvan	het	model	ter	griffie	van	de	Arron-

dissementsrechtbank	 te	 Amsterdam	 door	 de	 Coöpera-

tieve	 Vereniging	 Nederlandse	 Assurantie	 Beurs	 B.A.	 is	

gedeponeerd.

c.	 Indien	 enige	 benoeming	 door	 nalatigheid	 of	 door	

gebrek	 aan	 overeenstemming	 niet	 tot	 stand	 komt,	 zal	

een	 benoeming	 op	 verzoek	 van	 de	 meest	 gerede	 par-

tij	door	de	Voorzitter	van	de	Kamer	van	Koophandel	en	

Fabrieken	 voor	 Haaglanden	 te	 Den	 Haag	 gedaan	 wor-

den	en	zal	voor	beide	partijen	bindend	zijn.	De	partij	van	

wie	dit	verzoek	uitgaat,	zal	daarvan	aan	de	wederpartij	

kennis	geven.

d.	 Medewerking	 aan	 de	 omschreven	 gang	 van	 zaken	

houdt	 voor	 de	 maatschappij	 geen	 erkenning	 van	 ver-

goedingsplicht	in.

7.2	 Medewerking

	 Verzekerde	 en	 maatschappij	 zijn	 verplicht	 de	 experts	 alle	

medewerking	te	geven	die	deze	voor	een	juiste	taakvervul-

ling	 nodig	 oordelen,	 waaronder	 het	 ter	 inzage	 geven	 van	

de	 polis	 en	 het	 verschaffen	 van	 inlichtingen	 omtrent	 oor-

zaak,	toedracht	en	omvang	van	de	schade.

7.3	 Honoraria	en	kosten

	 Honoraria	 en	 kosten	 van	 experts	 en	 deskundigen	 zijn	 ten	

volle	 voor	 rekening	 van	 de	 maatschappij.	 Overtreft	 ech-

ter	 het	 totaal	 aan	 declaraties	 van	 de	 door	 verzekerde	

benoemde	 expert(s)	 en	 de	 door	 deze	 geraadpleegde	

deskundige(n)	het	overeenkomstige	totaal	van	de	kant	van	

de	 maatschappij,	 dan	 is	 het	 meerdere	 voor	 rekening	 van	

verzekerde.

7.4	 Verbrugging

	 Indien,	 per	 dekkingsvorm,	 één	of	meer	 op	de	polis	 verze-

kerde	 zaken	onderverzekerd	en	andere	oververzekerd	 zijn,	

dan	komen	de	overschotten	-naar	verhouding	van	de	tekor-

ten-	 ten	 goede	 aan	 de	 onderverzekerde	 zaken.	 Dit	 geldt	

uitsluitend	 indien	 het	 premiepromillage	 voor	 de	 onderver-

zekerde	zaken	gelijk	is	aan	of	lager	is	dan	het	premiepromil-

lage	voor	de	oververzekerde	zaken.

Artikel 8. Overgang van het verzekerd 
belang

8.1	 Na	overgang	van	het	verzekerd	belang	door	overlijden	van	

de	verzekeringnemer	kunnen	zowel	de	nieuwe	belangheb-

bende	als	de	maatschappij	de	overeenkomst	opzeggen	bin-

nen	3	maanden	nadat	zij	daarvan	kennis	hebben	gekregen,	

met	inachtneming	van	een	termijn	van	30	dagen.

8.2	 Na	 overgang	 van	 het	 verzekerd	 belang	 anders	 dan	 door	

overlijden	 vervalt	 de	 overeenkomst	 onmiddellijk,	 tenzij	 de	

nieuwe	 belanghebbende	 aan	 de	 maatschappij	 schriftelijk	

heeft	meegedeeld	de	 verzekering	 te	willen	 voortzetten	en	

de	maatschappij	hiertegen	geen	bezwaar	heeft.

8.3	 Wijziging	van	handelsnaam	of	 rechtsvorm,	het	deelnemen	

aan,	het	treden	uit	of	het	overdragen	van	aandelen	in	een	

vennootschap	of	een	gemeenschappelijk	eigendom	veroor-

zaakt	geen	wijziging	in	de	rechten	en	plichten	van	partijen.

Artikel 9. Premiebetaling, -restitutie en 
schorsing

9.1	 De	verzekeringnemer	is	verplicht	op	de	premievervaldatum	

de	verschuldigde	premie,	met	inbegrip	van	de	kosten	en	de	

assurantiebelasting,	bij	vooruitbetaling	te	voldoen.

9.2	 Aanvangspremie

a.	 Indien	 de	 verzekeringnemer	 de	 aanvangspremie	 niet	

uiterlijk	op	de	dertigste	dag	na	ontvangst	van	het	beta-

lingsverzoek	betaalt,	of	weigert	 te	betalen,	wordt	 zon-

der	 dat	 een	 nadere	 ingebrekestelling	 door	 de	 maat-

schappij	 is	 vereist,	 geen	 dekking	 verleend	 ten	 aanzien	

van	alle	gebeurtenissen	die	hebben	plaatsgevonden	op	

of	na	de	ingangs-	dan	wel	wijzigingsdatum.

b.	 Onder	aanvangspremie	wordt	mede	verstaan:	de	premie	

die	 de	 verzekeringnemer	 in	 verband	 met	 een	 tussen-

tijdse	wijziging	van	de	verzekering	verschuldigd	wordt.

9.3	 Vervolgpremie

a.	 Indien	de	verzekeringnemer	de	vervolgpremie	weigert	te	

betalen,	wordt	geen	dekking	 verleend	 ten	aanzien	 van	

gebeurtenissen	die	hebben	plaatsgevonden	op	of	na	de	

premievervaldatum.	

b.	 Indien	de	verzekeringnemer	de	vervolgpremie	niet	tijdig	

betaalt,	 wordt	 geen	 dekking	 verleend	 ten	 aanzien	 van	

gebeurtenissen	 die	 hebben	 plaatsgevonden	 vanaf	 de	

vijftiende	dag	nadat	de	maatschappij	de	verzekeringne-

mer	 na	 de	 premievervaldatum	 schriftelijk	 heeft	 aange-

maand	en	betaling	is	uitgebleven.

c.	 Onder	 vervolgpremie	 wordt	 mede	 verstaan:	 de	 premie	

die	de	verzekeringnemer	bij	verlenging	van	de	verzeke-

ring	verschuldigd	wordt.

9.4	 Voor	 de	 kosten	 waartoe	 de	 noodzaak	 of	 de	 verwachting	

om	die	te	maken	zich	geopenbaard	heeft	 in	de	tijd	dat	de	

verzekering	is	of	was	geschorst,	zoals	bedoeld	in	de	leden	2	

en	3	van	dit	artikel,	is	geen	vergoeding	verschuldigd.

9.5	 De	 verzekeringnemer	 blijft	 gehouden	 de	 premie,	 alsmede	

de	 invorderingskosten,	 te	 voldoen.	Onder	 invorderingskos-

ten	worden	mede	verstaan:	de	kosten	die,	al	dan	niet	door	

een	 door	 de	 maatschappij	 ingeschakeld	 incassobureau,	

gemaakt	worden	ter	voorkoming	van	een	gerechtelijke	pro-

cedure,	 ter	 voorbereiding	 van	 een	 gerechtelijke	 procedure	

en	de	kosten	van	de	gerechtelijke	procedure	zelf.

9.6	 De	dekking	wordt	weer	van	kracht	voor	gebeurtenissen	die	

hebben	plaatsgevonden	na	de	dag	waarop	hetgeen	de	ver-

zekeringnemer	 verschuldigd	 –	 onder	 andere	 premie,	 assu-

rantiebelasting	en	(invorderings)kosten	–	is,	voor	het	geheel	

door	de	maatschappij	 is	ontvangen.	 In	geval	 van	overeen-

gekomen	 termijnbetalingen	 geldt	 dat	 de	 dekking	 eerst	 in	

kracht	wordt	hersteld	nadat	alle	onbetaald	gebleven	termij-

nen	zijn	voldaan.

9.7	 Indien	de	verzekeringnemer	de	premie	verschuldigd		op	de	

eerste	premievervaldag	niet	tijdig	betaalt	of	weigert	te	beta-

len,	alsmede	indien	de	verzekeringnemer	de	vervolgpremie	

niet	tijdig	betaalt	of	weigert	te	betalen,	eindigt	de	verzeke-

ring	door	 schriftelijke	opzegging	door	de	maatschappij.	 In	

geval	van	niet	tijdige	betaling	van	de	vervolgpremie	echter	

uitsluitend	indien	de	maatschappij	de	verzekeringnemer	na	

het	verstrijken	van	de	premievervaldag	vruchteloos	tot	beta-

ling	van	de	vervolgpremie	heeft	aangemaand.	De	verzeke-

ring	eindigt	op	de	in	de	opzeggingsbrief	genoemde	datum,	

behoudens	 in	 geval	 van	 opzet	 tot	 misleiding,	 niet	 eerder	

dan	na	 twee	maanden	na	de	datum	van	dagtekening	van	
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de	opzeggingsbrief.	De	opzegging	laat	de	schorsing	van	de	

verzekering	op	basis	van	de	voorgaande	bepalingen	tot	de	

datum	waarop	de	verzekering	eindigt,	onverlet.

9.8	 Behalve	bij	opzegging	wegens	de	opzet	de	maatschappij	te	

misleiden,	wordt	bij	tussentijdse	opzegging	de	lopende	pre-

mie	naar	billijkheid	verminderd.

Artikel 10. Duur en einde van de 
verzekering

10.1	 De	verzekering	is	aangegaan	voor	een	periode	van	één	jaar.	

10.2	 Indien	 niet	 is	 opgezegd	 overeenkomstig	 het	 bepaalde	 in	

lid	3,	wordt	de	verzekering	na	het	verstrijken	van	zodanige	

periode	voor	een	gelijke	periode	verlengd.	De	maatschappij	

informeert	 de	 verzekeringnemer	 tijdig	 voor	 het	 verstrijken	

van	de	contractstermijn	over	de	verlenging	van	de	verzeke-

ringsovereenkomst.

10.3	 a.	 	Zowel	de	verzekeringnemer	als	de	maatschappij	hebben	

het	recht	de	verzekering	per	contractvervaldatum	op	te	

zeggen.	De	maatschappij	heeft	hierbij	een	opzegtermijn	

van	1	maand.

b.	 Voor	consumenten	geldt	dat	zij	het	recht	hebben	om	na	

de	eerste	verlenging	op	elk	gewenst	moment	op	te	zeg-

gen.	De	verzekering	wordt	dan	beëindigd	per	de	datum	

waarop	 de	 schriftelijke	 opzegging	 door	 de	 maatschap-

pij	 is	 ontvangen,	 of	 op	 een	 door	 de	 verzekeringnemer	

opgegeven	latere	datum.	

c.	 In	geen	geval	wordt	de	verzekering	met	terugwerkende	

kracht	beëindigd.

d.	 Een	opzegging	dient	schriftelijk	te	gebeuren.

10.4	 a.	 	Indien	 de	 verzekering	 is	 aangegaan	 voor	 een	 periode	

korter	 dan	 één	 jaar,	 dan	 is	 de	 verzekerde	 periode	 ver-

meld	op	het	polisblad.	

b.	 Verlengen	kan	alleen	na	acceptatie	door	de	maatschap-

pij.	

c.	 Tussentijdse	beëindiging	is	niet	mogelijk.	

10.5	 De	maatschappij	heeft	het	 recht	de	verzekering	onmiddel-

lijk	 eenzijdig	 te	 beëindigen	 ingeval	 verzekeringnemer	 en/

of	verzekerde	zich	jegens	de	maatschappij	schuldig	maakt/

maken	aan	(een	poging	tot)	oplichting,	bedrog,	het	opzet-

telijk	 doen	 van	 onjuiste	 mededeling(en)	 en/of	 andere	 ern-

stige	 misdragingen	 (zoals	 dwang	 en	 bedreiging).	 In	 die	

gevallen	zal	de	verzekering	met	 inbegrip	van	de	eventuele	

aanvullende	 verzekeringen	 worden	 beëindigd	 met	 ingang	

van	de	dag	waarop	het	bedoelde	feit	heeft	plaatsgevonden	

of	op	een	andere	door	de	maatschappij	te	bepalen	datum.

Artikel 11. Herziening van de premie 
en/of de voorwaarden

11.1	 De	maatschappij	 heeft	het	 recht	de	 voorwaarden	 van	 ver-

zekering	en	de	premies	van	de	bij	haar	lopende	polissen	en	

bloc	 dan	 wel	 groepsgewijs	 te	 herzien.	 Een	 dergelijke	 her-

ziening	geschiedt	 voor	 iedere	 verzekering	op	 een	door	de	

maatschappij	vast	te	stellen	datum.	

11.2	 De	 maatschappij	 doet	 van	 de	 voorgenomen	 herziening	

mededeling	aan	de	verzekeringnemer.

11.3	 De	verzekeringnemer	heeft	het	recht	niet	akkoord	te	gaan	

met	 een	 herziening	 die	 een	 vermindering	 van	 de	 dekking	

dan	 wel	 een	 verhoging	 van	 de	 premie	 tot	 gevolg	 heeft.	

Indien	 de	 verzekeringnemer	 dit	 uiterlijk	 binnen	 1	 maand	

na	 de	 in	 lid	 1	 genoemde	 datum	 aan	 de	 maatschappij	

heeft	 meegedeeld,	 eindigt	 de	 verzekering	 per	 de	 in	 lid	 1	

genoemde	 datum	 met	 restitutie	 van	 premie	 over	 de	 niet	

verstreken	periode	waarover	de	premie	is	betaald.

11.4	 Heeft	 de	 maatschappij	 binnen	 de	 genoemde	 periode	 van	

uiterlijk	 1	 maand	 na	 de	 in	 lid	 1	 genoemde	 datum	 geen	

mededeling	 van	 de	 verzekeringnemer	 ontvangen,	 dan	

wordt	 de	 verzekering	 gecontinueerd	 op	 de	 nieuwe	 voor-

waarden	en/of	tegen	de	nieuwe	premie.

11.5	 De	 maatschappij	 behoudt	 zich	 het	 recht	 voor	 om,	 gedu-

rende	 de	 termijn	 verstrijkend	 van	 de	 schademelding	 tot	

2	maanden	nadat	de	maatschappij	een	definitief	standpunt	

ten	 aanzien	 van	 een	 schade	 heeft	 ingenomen,	 de	 premie	

te	 wijzigen,	 aanvullende	 voorwaarden	 en/of	 (aanvullende)	

preventie-eisen	te	stellen.	Voor	consumenten	zijn	de	bepa-

lingen	zoals	vermeld	in	de	leden	3	en	4	van	dit	artikel	van	

toepassing.	Voor	niet-consumenten	geldt	dat	de	leden	3	en	

4	van	dit	artikel	niet	van	toepassing	zijn.

Artikel 12. Mededelingen

Alle	 mededelingen	 door	 de	 maatschappij	 kunnen	 rechtsgeldig	

geschieden	aan	de	makelaar	of	andere	tussenpersoon.

Artikel 13. Klachten en geschillen

13.1	 Op	 deze	 verzekering	 is	 het	 Nederlands	 recht	 van	 toepas-

sing.

13.2	 Klachten	en	geschillen	die	betrekking	hebben	op	de	bemid-

deling,	 totstandkoming	 en	 uitvoering	 van	 deze	 verzeke-

ringsovereenkomst	kunnen	schriftelijk	worden	ingediend	bij	

de	directie	van	de	maatschappij.

13.3	 a.	 	Wanneer	het	oordeel	van	de	maatschappij	voor	hen	niet	

bevredigend	is,	kunnen	consumenten	zich	wenden	tot:

 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

	 Postbus	93257

	 2509	AG		Den	Haag

	 www.kifid.nl

	 Tel.	070	333	89	99

b.	 Wanneer	consumenten	geen	gebruik	willen	maken	van	

deze	klachtenbehandelingsmogelijkheden	of	de	behan-

deling	 of	 uitkomst	 hiervan	 niet	 bevredigend	 vinden,	

kunnen	 zij	 het	 geschil	 voorleggen	 aan	 de	 bevoegde	

rechter	 te	Den	Haag,	 tenzij	anders	overeengekomen	of	

bepaald.

13.4	 Niet-consumenten	 kunnen	 zich	 niet	 wenden	 tot	 het	

Klachten	instituut	Financiële	Dienstverlening	 (Kifid).	Zij	kun-

nen	het	geschil	voorleggen	aan	de	bevoegde	rechter	te	Den	

Haag.

13.5	 De	uitgebreide	“Klachten-	en	geschillenregeling	OOM	Ver-

zekeringen”	kan	geraadpleegd	en	gedownload	worden	via	

www.oomverzekeringen.nl	 of	 opgevraagd	 worden	 bij	 de	

maatschappij.

Artikel 14. Fraude

Fraude	(geheel	of	gedeeltelijk)	heeft	tot	gevolg	dat:

14.1	 in	het	geheel	geen	verzekeringsuitkering	plaatsvindt;
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14.2	 aangifte	wordt	gedaan	bij	de	politie;

14.3	 alle	 verzekering(en)	 waarbij	 de	 fraudeur	 als	 verzekering-

nemer	 en/of	 als	 verzekerde	 is	 betrokken,	 wordt/worden	

beëindigd.	 Dit	 geldt	 voor	 de	 verzekeringen	 die	 afgesloten	

zijn	 bij	 OOM	 Schadeverzekering	 N.V.,	 alsmede	 bij	 OOM	

Global	 Care	 N.V.	 en	 “O.O.M.”	 Onderlinge	 Molestverzeke-

ring-Maatschappij	U.A.	Indien	sprake	is	van	een	tussentijdse	

opzegging	 zal	 de	 lopende	 premie	 overeenkomstig	 artikel	

9.8	niet	worden	gerestitueerd;

14.4	 er	 een	 registratie	 plaatsvindt	 in	 het	 tussen	 verzekeraars	

gangbare	signaleringssysteem;

14.5	 eventueel	uitgekeerde	schade	en	onderzoekskosten	worden	

teruggevorderd.

Artikel 15. Persoonsgegevens

15.1	 a.	 	Bij	de	aanvraag	van	een	verzekering	worden	persoons-

gegevens	gevraagd.	Deze	worden	door	de	maatschappij	

verwerkt	ten	behoeve	van	het	aangaan	en	uitvoeren	van	

overeenkomsten,	voor	het	uitvoeren	van	marketingacti-

viteiten,	ten	behoeve	van	het	waarborgen	van	de	veilig-

heid	en	integriteit	van	de	financiële	sector,	voor	statische	

analyse	 en	 om	 te	 kunnen	 voldoen	 aan	 wettelijke	 ver-

plichtingen.

b.	 Op	de	verwerking	van	persoonsgegevens	is	de	Gedrags-

code	“Verwerking	Persoonsgegevens	Financiële	Instellin-

gen”	van	toepassing.

15.2	 In	 verband	 met	 een	 verantwoord	 acceptatiebeleid	 kan	 de	

maatschappij	 de	 gegevens	 van	 verzekeringnemer	 en/of	

verzekerde(n)	 raadplegen	 bij	 de	 Stichting	 CIS	 te	 Zeist.	 In	

dit	kader	kunnen	deelnemers	van	Stichting	CIS	ook	onder-

ling	gegevens	uitwisselen.	Doelstelling	hiervan	 is	 risico’s	 te	

beheersen	en	fraude	tegen	te	gaan.

	 Het	 privacyreglement	 van	 de	 Stichting	 CIS	 is	 van	 toepas-

sing.	Zie	www.stichtingcis.nl.

15.3	 Een	consumentenbrochure	van	de	Gedragscode	kan	opge-

vraagd	worden	bij	de	maatschappij.	De	volledige	tekst	van	

de	Gedragscode	kan	geraadpleegd	worden	via	de	website	

van	het	Verbond	van	Verzekeraars	www.verzekeraars.nl.	De	

Gedragscode	kan	ook	opgevraagd	worden	bij	het	Verbond	

van	Verzekeraars	(Postbus	93450,	2509	AL	Den	Haag,	tele-

foon	070	333	85	00).

Artikel 16. Subrogatie

Door	 vergoeding	 van	 schade	 en/of	 kosten	 gaan	 alle	 rechten	

en	 vorderingen	op	derden	 ter	 zake	 van	de	betaalde	 schade	 en/

of	 kosten	 op	 de	 maatschappij	 over,	 terwijl	 bij	 diefstal	 of	 verlies	

van	 de	 verzekerde	 zaken	 waarvoor	 vergoeding	 werd	 verleend	

–	 althans	 het	 recht	 om	 een	 zaak	 als	 eigendom	 op	 te	 vorderen	

(revindicatie)	–	overgaat	op	de	maatschappij.

Artikel 17. Algemene en bijzondere 
voorwaarden

Daar	waar	de	bijzondere	voorwaarden	afwijken	van	de	algemene	

voorwaarden,	 geldt	 wat	 in	 de	 bijzondere	 voorwaarden	 vermeld	

staat.
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