
Dit clausuleblad maakt integraal deel uit van de algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekering  

waar de Bedrijfsschadeverzekering een aanvullende verzekering bij is.
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Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1.1	 Bedrijfsschade

	 De	 vermindering	 van	 de	 brutowinst,	 gedurende	 de	 scha

devergoedingstermijn	van	het	 in	het	polisblad	omschreven	

bedrijf	van	verzekerde.

1.2	 Effectief	bedrag

	 De	brutowinst	over	een	periode	gelijk	aan	de	overeengeko

men	schadevergoedingstermijn.

1.3	 Extra	kosten

	 De	 kosten	 die	 gemaakt	 worden	 om	 de	 bedrijfsschade	 te	

beperken.

1.4	 Gevaarsobject

a.	 De	 verzekerde	 objecten	 op	 het	 (de)	 in	 het	 polisblad	

omschreven	adres(sen).

b.	 Indien	 de	 bedrijfsschadeverzekering	 een	 aanvullende	

verzekering	is	op	de	glasverzekering	geldt	 in	plaats	van	

de	 omschrijving	 onder	 a	 als	 gevaarsobject:	 	 het	 in	 het	

polisblad	omschreven	glas	dat	 tot	 lichtdoorlating	of	 tot	

afsluiting	dient	en	dat	behoort	tot	het	(de)	gebouw(en)	

en/of	 tot	 het	 (de)	 verplaatsbare	 object(en),	 rekening	

houdend	met	de	dekking	als	omschreven	 in	artikel	2.2	

t/m	2.4	van	de	Bijzondere	voorwaarden	Glasverzekering.

1.5	 Jaarbedrag

	 De	brutowinst	over	de	periode	van	één	jaar.

1.6	 Milieuschade

	 De	 kosten	 voor	 het	 ongedaan	 maken	 van	 een	 verontrei

niging	 van	 de	 bodem,	 het	 oppervlaktewater	 en/of	 enig(e)	

al	 dan	 niet	 ondergronds(e)	 water(gang).	 Onder	 ongedaan	

maken	 wordt	 verstaan	 onderzoek,	 reiniging,	 transport,	

opslag,	vernietiging	en	vervanging	van	grond	en/of	(grond)

water	en/of	isolatie	van	een	verontreiniging.

1.7	 Reconstructiekosten

	 De	 kosten,	 die	 gedurende	 de	 schadevergoedingstermijn	

gemaakt	 worden,	 om	 administratieve	 en	 financiële	 gege

vens,	 tekeningen,	 e.d.	 –	 ongeacht	 op	 welke	 wijze	 vastge

legd	 –,	 die	 voor	 de	 voortgang	 van	 het	 bedrijf	 noodzake

lijk	 zijn	maar	 verloren	of	beschadigd	 zijn	door	een	gedekt	

gevaar,	te	reconstrueren	en	opnieuw	in	de	administratie	van	

verzekerde	op	te	nemen.

1.8	 Schadevergoedingstermijn

	 	 De	 termijn	 die	 aanvangt	 op	 de	 dag	 dat	 de	 bedrijfsschade	

ontstaat	 en	 eindigt	 wanneer	 de	 bedrijfsactiviteiten	 niet	

meer	 beïnvloed	 worden	 door	 de	 schadeveroorzakende	

gebeurtenis	 of	 indien	 dat	 eerder	 is	 na	 verloop	 van	 26	

weken,	ongeacht	de	vervaldag	van	de	verzekering.

1.9	 Variabele	kosten

	 De	 kosten	 die	 afhankelijk	 van	 het	 niveau	 van	 de	 bedrijfs

activiteiten	toe	of	afnemen.

1.10	 Verzekerd	gevaar

	 Het	gedekte	gevaar/gebeurtenis	zoals	dat	omschreven	is	in	

de	bijzondere	voorwaarden	van	de	verzekering	waarop	de	

bedrijfsschadeverzekering	een	aanvullende	verzekering	is.

Artikel 2. Uitsluitingen

2.1	 Naast	de	in	artikel	4	van	de	Algemene	voorwaarden	Brand	

genoemde	uitsluitingen,	is	verder	van	de	verzekering	uitge

sloten	bedrijfsschade:

a.	 die	ook	ontstaan	zou	zijn	als	de	schade	aan	of	het	ver

lies	 van	 het	 gevaarsobject	 door	 een	 gedekt	 gevaar/

gebeurtenis	niet	zou	hebben	plaatsgevonden;

b.	 als	 gevolg	 van	 boeten	 ten	 gevolge	 van	 contractbreuk,	

vertraagde	uitvoering	van	opdrachten	of	het	niet	uitvoe

ren	van	opdrachten;

c.	 als	gevolg	van	afschrijving	van	debiteuren;

d.	 door	schade	aan	of	verlies	van	zaken	van	derden	waar

door	deze	niet	of	minder	van	verzekerde	afnemen	(afne

mersrisico);

e.	 als	gevolg	van	schade	aan	verzekerde	zaken	op	of	nabij	

het	 strand,	veroorzaakt	door	storm,	voorafgaande	aan,	

tijdens	en	na	een	stormvloed,	waardoor	dit	strand	wordt	

overspoeld;

2.2	 Indien	 de	 bedrijfsschadeverzekering	 een	 aanvullende	 ver

zekering	is	op	de	uitgebreide gevarenverzekering geldt	dat	

naast	de	in	artikel	4	van	de	Algemene	voorwaarden	Brand	

en	artikel	2.1	van	dit	clausuleblad	verder	van	de	verzekering	

is	uitgesloten	bedrijfsschade:

a.	 als	gevolg	van	vochtdoorlating	van	muren,	 constructie

fouten	of	slecht	onderhoud	van	het	gebouw;

b.	 als	gevolg	van	milieuschade.	

2.3	 Indien	de	bedrijfsschadeverzekering	een	aanvullende	verze

kering	is	op	de	glasverzekering	geldt	dat	naast	de	in	artikel	

4	van	de	Algemene	voorwaarden	Brand	en	artikel	2.1	van	

dit	 clausuleblad	 verder	 van	 de	 verzekering	 is	 uitgesloten	

bedrijfsschade:

a.	 als	gevolg	van	achterstallig	onderhoud;

b.	 als	gevolg	van	brand	of	ontploffing;

c.	 als	gevolg	van	schade	 tijdens	de	periode	van	aanbouw	

of	 door	 enige	 verbouwing	 van	het	 perceel,	waarin	 het	

gevaarsobject	 is	 geplaatst	 of	 door	 verplaatsing,	 veran

dering,	 bewerking,	 beschildering	 of	 versiering	 van	 het	
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gevaarsobject	 dan	 wel	 door	 verandering	 van	 de	 spon

ningen,	waarin	het	glas	is	geplaatst.

2.4	 Indien	 de	 bedrijfsschadeverzekering	 een	 aanvullende	 ver

zekering	is	op	de	vandalismeverzekering geldt	dat	naast	de	

in	artikel	4	van	de	Algemene	voorwaarden	Brand	en	artikel	

2.1	van	dit	clausuleblad	verder	van	de	verzekering	is	uitge

sloten	bedrijfsschade:

a.	 als	 gevolg	 van	 het	 bekladden	 van	 de	 buitenzijde	 van	

opstallen	en	verplaatsbare	objecten;

b.	 als	gevolg	van	materiële	schade	aan	het	vensterglas;

c.	 als	gevolg	van	materiële	schade	welke	is	of	kan	worden	

gedekt	op	de	Nederlandse	Beurs	Brandpolis.

Artikel 3. Verzekerd bedrag

3.1	 De	brutowinst	is	verzekerd	tot	maximaal	100%	van	het	ver

zekerde	bedrag.

3.2	 Wanneer	 verzekerde	 het	 verzekerde	 bedrag	 wil	 wijzigen,	

dient	 hij	 binnen	 2	 maanden	 na	 de	 premievervaldag	 een	

opgave	 van	 een	 onafhankelijke	 deskundige	 aan	 de	 maat

schappij	 te	 verstrekken,	 waaruit	 de	 brutowinst	 van	 het	

laatst	 afgesloten	boekjaar	blijkt.	Na	ontvangst	daarvan	 zal	

de	maatschappij	beslissen	of	de	wijziging	geaccepteerd	kan	

worden	 met	 terugwerkende	 kracht	 tot	 de	 premieverval

datum.

3.3	 Indien	 verzekerde	 niet	 binnen	 de	 in	 lid	 2	 van	 dit	 artikel	

genoemde	 termijn	de	opgave	van	een	onafhankelijke	des

kundige	heeft	verstrekt,	zal	de	verzekering	op	basis	van	het	

bestaande	verzekerde	bedrag	worden	voortgezet.

3.4	 Het	 in	 lid	1	van	dit	artikel	genoemde	percentage	wordt	 in	

geval	van	schade	verhoogd	tot	maximaal	130%	indien	het	

verzekerde	bedrag	in	de	3	jaar	direct	voorafgaande	aan	de	

schade,	jaarlijks	is	aangepast	aan	de	gewijzigde	brutowinst	

van	het	verzekerde	bedrijf.

Artikel 4. Vergoeding boven het 
verzekerde bedrag

Vergoed	 worden	 de	 reconstructiekosten	 die	 gedurende	 26	 ach

tereenvolgende	weken	–	aanvangende	op	de	dag	van	de	gebeur

tenis	 –	 gemaakt	 worden	 als	 gevolg	 van	 schade	 of	 verlies	 van	

administratieve	financiële	gegevens,	tekeningen,	e.d.,	die	aanwe

zig	 zijn	op	het	 in	het	polisblad	genoemde	 risicoadres,	 door	 een	

verzekerd	gevaar	tot	maximaal:

	 €	11.500,	per	gebeurtenis	of	indien	dat	meer	blijkt	te	zijn	

	 	10%	van	het	verzekerde	bedrag,	met	inachtneming	van	3.1	en	

3.4	van	dit	clausuleblad	maar	niet	meer	dan	€	23.000,.

Artikel 5. Extra kosten

5.1	 De	extra	kosten	worden	vergoed	tot	maximaal	het	bedrag	

van	 de	 vermindering	 van	 de	 bedrijfsschade	 dat	 binnen	 de	

schadevergoedingstermijn	met	de	extra	kosten	bereikt	is;

5.2	 De	extra	kosten,	die	met	instemming	van	(de	expert	van)	de	

maatschappij	zijn	gemaakt,	worden	volledig	vergoed,	zono

dig	boven	het	verzekerde	bedrag.

Artikel 6. Bijverzekering na schade

Indien	 de	 bedrijfsschadeverzekering	 een	 aanvullende	 ver

zekering	 is	 op	 de	 uitgebreide	 gevarenverzekering	 wordt	

het	 bedrag	 van	 de	 schadeuitkering	 op	 het	 tijdstip	 van	

die	 schade	 door	 de	 maatschappij	 geacht	 te	 zijn	 bijverze

kerd,	 tenzij	 de	 maatschappij	 binnen	 4	 weken	 nadat	 alle	

voor	 de	 schadevaststelling	 noodzakelijke	 gegevens	 zijn	 ont

vangen	 kennis	 geeft	 de	 bijverzekering	 niet	 te	 accepteren.		

Als	 de	 bedrijfsschadeverzekering	 een	 aanvullende	 verzekering	 is	

op	 een	 andere	 verzekering	 dan	 de	 uitgebreide	 gevarenverzeke

ring,	dan	geldt	het	in	dit	artikel	bepaalde	niet.

Artikel 7. Schade en omvang van de 
vergoeding

7.1	 De	verplichting	van	de	maatschappij	 tot	 schadevergoeding	

bestaat	uit:

	 de	 bedrijfsschade,	 verminderd	 met	 eventuele	 besparin

gen;	

	 het	bedrag	overeenkomstig	artikel	4	van	dit	clausuleblad	

(reconstructiekosten);

	 het	bedrag	overeenkomstig	artikel	5	van	dit	clausuleblad	

(extra	kosten).

7.2	 De	 schadevergoedingstermijn	 wordt	 beperkt	 tot	 6	 weken	

indien:

	 na	een	gebeurtenis	de	daardoor	getroffen	bedrijfsactivi

teiten	niet	worden	voortgezet;

	 binnen	 6	 weken	 na	 de	 gebeurtenis	 geen	 pogingen	 in	

het	 werk	 zijn	 gesteld	 om	 de	 bedrijfsactiviteiten	 te	 her

vatten.	Echter	indien	verzekerde	op	grond	van	wettelijke	

of	contractuele	bepalingen	verplicht	 is	 tot	doorbetaling	

van	beloningen	en	daarmee	 verband	houdende	 sociale	

lasten,	 wordt	 hiervoor	 een	 maximale	 schadevergoe

dingstermijn	 van	 13	 weken	 aangehouden,	 tenzij	 de	 in	

het	polisblad	genoemde	 schadevergoedingstermijn	 kor

ter	is.

7.3	 Schadevergoeding	 is	 slechts	 naar	 evenredigheid	 verschul

digd	indien	het	verzekerde	bedrag,	met	in	achtneming	van	

artikel	 3	 van	 dit	 clausuleblad,	 lager	 is	 dan	 de	 brutowinst	

die	behaald	zou	zijn	als	de	bedrijfsschade	niet	zou	zijn	ont

staan.

	 Deze	 evenredigheidsbepaling	 is	 niet	 van	 toepassing	 op	 de	

schadevergoedingen	 die	 uit	 hoofde	 van	 artikel	 4	 (recon

structiekosten)	 en	 artikel	 5	 (extra	 kosten)	 van	 dit	 clausu

leblad	verschuldigd	zijn.

7.4	 Elke	 verschuldigde	 schadevergoeding	 zal	 worden	 voldaan	

binnen	4	weken	na	ontvangst	van	alle	noodzakelijke	gege

vens	door	de	maatschappij.	De	maatschappij	zal	nooit	eer

der	in	verzuim	zijn	dan	vanaf	4	weken	na	deze	ontvangst.
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OOM Verzekeringen

Postbus	3036

2280	GA	Rijswijk,	Nederland

Telefoon	070	353	21	60

Fax	070	353	21	37

Email	brand@oomverzekeringen.nl

www.oombrandverzekeringen.nl

De handelsnaam OOM Verzekeringen wordt gebruikt door OOM 

Holding N.V., OOM Global Care N.V., OOM Schadeverzekering 

N.V. en “O.O.M.” Onderlinge Molestverzekering-Maatschappij 

U.A., alle statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudend te 

Rijswijk en ingeschreven bij de K.v.K. Den Haag onder de num-

mers 27194193, 27111654, 27155593 en 27117235.
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