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1. Algemene en bijzondere
voorwaarden
Als op het polisblad vermeld is dat de module Bedrijfsschade is
afgesloten en de premie die voor deze module is verschuldigd,
tijdig betaald is, dan bestaat er recht op de dekking zoals is
omschreven in de artikelen in deze bijzondere voorwaarden. Deze
artikelen moeten wel in samenhang gelezen worden met de algemene voorwaarden.

2. Gedekte gevaren
Deze module is een aanvullende verzekering bij een of meerdere
andere modules. De onder de module Bedrijfsschade gedekte
gevaren zijn daarom gelijk aan de gedekte gevaren uit de modules waarop de module Bedrijfsschade een aanvulling is.
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Algemene voorwaarden gedeeltelijk niet van toepassing
De dekking zoals omschreven in het artikel “Omvang van
de dekking” in de algemene voorwaarden is niet van toepassing. Wel blijven de bepalingen “Onzeker voorval” en
“Terrorisme” onverminderd van toepassing.
Omvang van de dekking
a. Verzekerd is de bedrijfsschade, na aftrek van eventuele
besparingen, die het gevolg is van schade aan of verlies van de verzekerde zaak. Deze bedrijfsschade moet
plotseling tijdens de verzekerde periode zijn ontstaan als
gevolg van een gedekt gevaar en de bedrijfsstagnatie
moet minimaal 6 uur geduurd hebben.
- Onder bedrijfsschade wordt verstaan: de vermindering van de brutowinst van het op het polisblad vermeldde bedrijf van verzekeringnemer, gedurende de
schadevergoedingstermijn.
- Onder brutowinst wordt verstaan: de opbrengst uit
de bedrijfsactiviteiten na aftrek van de variabele kosten. Dit is gelijk aan de vaste kosten vermeerderd
met de nettowinst of verminderd met het netto
verlies.
- Onder variabele kosten wordt verstaan: de kosten
die afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten toe- of
afnemen.
b. Ook gedekt is:
- de schade die is veroorzaakt door eigen gebrek,
eigen bederf of die uit de aard en de natuur van de
verzekerde zaak onmiddellijk voortkomt.
- de schade aan de verzekerde zaak als niet de verzekerde zaak zelf, maar een niet-verzekerde zaak in
de buurt van een verzekerde zaak door een gedekt
gevaar wordt getroffen.
c. Verder is bedrijfsschade ook gedekt als:
- de bedrijfsschade is veroorzaakt doordat de verzekerde zaak onbereikbaar was als gevolg van schade
aan of verlies van naburige zaken door een onder de
genoemde module(s) gedekt gevaar;
- de bedrijfsschade is veroorzaakt door een storing in
de levering van elektriciteit, gas of water. Deze storing moet veroorzaakt zijn door schade aan of verlies
van:
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• het elektriciteitsproductie- of distributiebedrijf.
Hieronder worden ook begrepen: onderstations,
schakelstations en transformatorhuizen.
Niet gedekt is bedrijfsschade als de storing het
gevolg is van schade aan of verlies van pijpen, leidingen, hoogspanningsmasten en kabels met alle
aan- en toebehoren die zich bevinden tussen het
leverende bedrijf voor de elektriciteits-, gas- of
watervoorziening en de verzekerde zaak die op
het polisblad is vermeld.
• voeding-, compressor-, meet-, regel-, meng-,
afgifte- of reduceerstations, die in gebruik zijn bij
het gasproductie- of gasdistributiebedrijf.
Ook gedekt is de bedrijfsschade als de storing is
veroorzaakt door schade aan of verlies van leidingen, afsluiters en reduceerkasten die zich bevinden tussen de hiervoor genoemde stations en het
bedrijf van verzekeringnemer.
• het waterleidingbedrijf. Hieronder worden ook
begrepen: pompstations en tussenstations.
Reconstructiekosten
a. Vergoed worden de reconstructiekosten die gemaakt
worden in de periode van 26 achtereenvolgende weken
beginnend op de dag van de gebeurtenis.
b. Maximaal wordt € 15.000,- vergoed.
c. Onder reconstructiekosten wordt verstaan: de kosten die
gemaakt worden om administratieve en financiële gegevens, tekeningen en dergelijke, die aanwezig zijn op het
risicoadres dat op het polisblad is vermeld, te reconstrueren en opnieuw in de administratie van verzekeringnemer
op te nemen. Voorwaarde is dat de gegevens, tekeningen en dergelijke door een gedekt gevaar verloren of
beschadigd zijn en voor de voortgang van het bedrijf
noodzakelijk zijn. Het maakt niet uit op welke wijze de
gegevens, tekeningen en dergelijke zijn vastgelegd.
Extra kosten
a. Vergoed worden de extra kosten tot maximaal het
bedrag van de vermindering van de bedrijfsschade dat
binnen de schadevergoedingstermijn met de extra kosten bereikt is.
b. De extra kosten die met instemming van OOM of van
de expert van OOM zijn gemaakt, worden volledig vergoed, zo nodig boven het verzekerde bedrag.
c. Onder extra kosten wordt verstaan: de kosten die
gemaakt worden om de bedrijfsschade te beperken.
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Afnemersrisico
Niet verzekerd is bedrijfsschade door schade aan of verlies
van zaken van derden waardoor deze derden niet of minder van verzekeringnemer afnemen.
Strandrisico’s bij storm
Niet verzekerd is bedrijfsschade door schade aan of verlies
van verzekerde zaken op of nabij het strand die veroorzaakt
is door storm, behalve als op het polisblad vermeld is dat
de module Zeewater en Transport is afgesloten en voldaan
wordt aan de voorwaarden zoals die voor die module zijn
omschreven.
Bijzondere uitsluitingen van overeenkomstige toepassing
Als de module waar de module Bedrijfsschade een aan
vulling op is bijzondere uitsluitingen kent, dan zijn die
uitsluitingen op dezelfde wijze van toepassing voor de

module Bedrijfsschade.

5. Verzekerd bedrag
5.1

5.2

5.3

4. Uitsluitingen

Verzekerd bedrag
Het artikel “Verzekerd bedrag” in de algemene voorwaarden is niet van toepassing. Verzekerd is de brutowinst tot
maximaal het verzekerde bedrag dat op het polisblad is vermeld.
Wijziging verzekerd bedrag
a. Als verzekeringnemer het verzekerde bedrag wil wijzigen, moet hij binnen twee maanden na de contracts
vervaldag een opgave van een onafhankelijke deskundige aan OOM verstrekken. Uit deze opgave moet de
brutowinst van het laatst afgesloten boekjaar blijken.
b. Na ontvangst van deze opgave zal OOM beslissen of de
wijziging geaccepteerd kan worden. In geval van acceptatie gaat de wijziging met terugwerkende kracht in
vanaf de contractsvervaldag.
c. Als de opgave niet binnen de bedoelde termijn van twee
maanden door OOM is ontvangen, wordt de verzekering voortgezet op basis van het bestaande verzekerde
bedrag.
Verhoging verzekerd bedrag na schade
Als in de drie jaar direct voorafgaand aan de schadedatum
het verzekerde bedrag jaarlijks is aangepast aan de gewijzigde brutowinst van het verzekerde bedrijf, dan wordt in
geval van schade het verzekerde bedrag verhoogd tot maximaal 130% van het bedrag dat op het polisblad is vermeld.

6. Schade-erkenning en
onderverzekering

In aanvulling op wat bepaald is in het artikel “Uitsluitingen” in de
algemene voorwaarden gelden de volgende uitsluitingen:
4.1 Als gedekt gevaar niet zou hebben plaatsgevonden
Niet verzekerd is bedrijfsschade die ook ontstaan zou zijn
als de schade aan of verlies van de verzekerde zaak door
een gedekt gevaar niet zou hebben plaatsgevonden.
4.2 Boete na contractbreuk
Niet verzekerd is bedrijfsschade als gevolg van boeten die
voortvloeien uit contractbreuk, vertraagde uitvoering van
opdrachten of het niet uitvoeren van opdrachten.
4.3 Afschrijving van debiteuren
Niet verzekerd is bedrijfsschade als gevolg van afschrijving
van debiteuren.

Het artikel “Schade-erkenning en onderverzekering” in de algemene voorwaarden geldt niet voor de module Bedrijfsschade. Dit
artikel wordt vervangen door de hierna volgende bepalingen:
Nadat de schadevaststelling heeft plaatsgevonden, stelt OOM
vast of, en in hoeverre, de schade voor vergoeding in aanmerking
komt. Hierbij wordt rekening gehouden met de schadevergoedingstermijn en de eventuele onderverzekering.
6.1 Schade-erkenning
OOM erkent de bedrijfsschade na aftrek van eventuele besparingen tot ten hoogste het verzekerde bedrag. Dit wordt vermeer2/3
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derd met het schadebedrag van de reconstructiekosten en de
extra kosten.
6.2 Schadevergoedingstermijn
a. Onder schadevergoedingstermijn wordt verstaan: de
termijn die op de dag dat de bedrijfsschade ontstaat,
begint en eindigt wanneer de bedrijfsactiviteiten niet
meer beïnvloed worden door de schadeveroorzakende
gebeurtenis.
b. De schadevergoedingstermijn is maximaal 26 weken.
Het maakt hierbij niet uit wanneer de verzekering vervalt.
c. De schadevergoedingstermijn wordt beperkt tot
6 weken als:
- na een gebeurtenis de daardoor getroffen bedrijfs
activiteiten niet worden voorgezet; of
- binnen 6 weken na de gebeurtenis geen pogingen
in het werk zijn gesteld om de bedrijfsactiviteiten te
hervatten.
Als verzekeringnemer op grond van wettelijke of
contractuele bepalingen verplicht is tot het door
betalen van beloningen en de daarmee verband
houdende sociale lasten, dan wordt een maximale
schadevergoedingstermijn van 13 weken aangehouden.

Onderverzekering
a. Als het verzekerde bedrag, met toepassing van de
bepalingen uit het artikel “Verzekerd bedrag” uit deze
module, lager is dan de brutowinst die behaald zou
zijn als de bedrijfsschade niet zou zijn ontstaan, dan
is er sprake van onderverzekering. Onderverzekering
heeft tot gevolg dat de vastgestelde schade niet volledig wordt vergoed. De schade wordt dan vergoed in
verhouding van het verzekerde bedrag tot de bedoelde
brutowinst.
b. Ook de honoraria en de kosten van de expert(s) en
deskundige(n) die door de verzekerde zijn benoemd,
worden in dezelfde verhouding erkend.
c. Vergoedingen van de reconstructiekosten en de extra
kosten worden wel volledig verleend tot het daarvoor
verzekerde bedrag.

7. Einde van de verzekering
In aanvulling op wat bepaald is bij “Basismodules en aanvullende
modules” in het artikel “Einde van de verzekering” in de algemene voorwaarden, geldt dat de module Bedrijfsschade automatisch eindigt op dezelfde datum waarop de module waarop de
module Bedrijfsschade een aanvulling is, eindigt.
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