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1. Algemene en bijzondere
voorwaarden
Als op het polisblad vermeld is dat de module Inbraak 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.
2.2

2. Gedekte gevaren
De gedekte gevaren zijn:
2.1 Inbraak, diefstal of een poging daartoe
a. Het gaat hierbij om beschadiging of verlies van de verzekerde zaken en de beschadiging van het verzekerde
gebouw.
b. Het gaat om de situatie waarbij de verzekerde zaken
zich in een gebouw bevinden en de dader is dat
gebouw binnengedrongen, of de dader heeft geprobeerd het gebouw binnen te dringen.
c. Voorwaarde is dat dit binnendringen is gedaan door
middel van braak van buitenaf aan bedoeld gebouw.
- Als niet het gebouw, maar wel een afgesloten
binnenruimte door middel van braak van buitenaf is
binnengedrongen of geprobeerd is binnen te dringen (binnenbraak), is aan deze voorwaarde voldaan.
- Als in het gebouw meerdere bedrijven, instellingen
en dergelijke zijn gevestigd (bijvoorbeeld bij een
bedrijfsverzamelgebouw), dan is aan deze voorwaarde voldaan als de dader het perceelsgedeelte
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dat bij de verzekeringnemer in gebruik is, is binnengedrongen of heeft geprobeerd binnen te dringen
door middel van braak van buitenaf. Als er geen
braakschade is aan het perceelsgedeelte, maar het
gebouw waar het perceelsgedeelte zich in bevindt, is
wel door middel braak van buitenaf binnengedrongen, dan is aan deze voorwaarde uitdrukkelijk niet
voldaan.
- Als een verplaatsbaar object door middel van braak
van buitenaf is binnengedrongen of geprobeerd
is binnen te dringen, dan is ook dit gedekt. Als het
verplaatsbare object zich in een gebouw (bijvoorbeeld een garage) bevindt, en niet het verplaatsbare
object, maar het gebouw waar het verplaatsbare
object zich in bevindt door middel van braak van buitenaf is binnengedrongen of geprobeerd is binnen te
dringen, is aan deze voorwaarde voldaan.
d. Onder braak wordt verstaan: het zich wederrechtelijk
toegang verschaffen door het verbreken van afsluitingen (zoals deuren, ramen, daken, vloeren, panden,
wanden en ruiten) waarbij zichtbare beschadiging van
deze afsluitingen het gevolg is.
e. Diefstal van verzekerde zaken, waaronder in elk geval
inventaris en goederen, die zich in een voertuig bevinden, is alleen verzekerd na aangetoonde braak van buitenaf aan het voertuig. Dit geldt ook als het voertuig
zelf is gestolen.
Vernieling na braak
a. Het gaat hierbij om vernieling van de verzekerde zaken
zonder dat deze zijn weggenomen.
b. Voorwaarde is dat de dader het gebouw is binnen
gedrongen door middel van braak.
c. Deze dekking geldt niet bij gebouwen of gedeelten
daarvan, die buiten gebruik zijn gesteld.
Beroving en afpersing
Voorwaarde is dat de beroving of afpersing gepaard gaat
met geweld of bedreiging.

3. Preventieve verplichtingen
3.1
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Hang- en sluitwerk SKG**
Gebouwen moeten voorzien zijn van gecertificeerd hangen sluitwerk SKG**. Als de verzekeringnemer deze verplichting niet is nagekomen, verliest hij onder de module
Inbraak het recht op schadevergoeding, behalve als hij
bewijst dat er geen oorzakelijk verband is tussen de ontstane schade en het niet voldoen aan deze verplichting.
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4. Schade-erkenning en premier
risque-verzekering

Alarminstallatie in voertuigen
Voertuigen waar zich inventaris en goederen in bevinden,
moeten voorzien zijn van een werkvaardige en door de
Stichting Certificering Motorrijtuigenbeveiliging goed
gekeurde alarminstallatie van minimaal klasse 2. Als de verzekeringnemer deze verplichting niet is nagekomen, verliest
hij onder de module Inbraak het recht op schadevergoeding, behalve als hij bewijst dat er geen oorzakelijk verband
is tussen de ontstane schade en het niet voldoen aan deze
verplichting.
Waardevolle zaken tijdens opslag
a. Voor strandaccommodaties geldt dat als waardevolle
en diefstalgevoelige zaken zich in de winteropslag of
-berging bevinden, de verzekeringnemer onder de

module Inbraak het recht op schadevergoeding verliest,
behalve als hij bewijst dat er geen oorzakelijk verband is
tussen de ontstane schade en het in de winteropslag of
-berging aanwezig zijn van deze zaken.
b. Onder waardevolle en diefstalgevoelige zaken worden
in elk geval (maar niet limitatief) verstaan: audiovisuele
apparatuur die beeld of geluid of beide vastleggen of
weergeven en de daarbij behorende randapparatuur en
geluid- en beelddragers.

Het artikel “Schade-erkenning en onderverzekering” in de algemene voorwaarden geldt niet voor de module Inbraak. 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
maximumvergoedingen en het verzekerde bedrag op basis van
premier risque.
4.1 Premier risque-verzekering
a. De module Inbraak is een premier risque-verzekering.
b. Onder premier risque-verzekering wordt verstaan: een
verzekering waarbij er geen beroep wordt gedaan op
onderverzekering en de schade tot maximaal het verzekerde bedrag vergoed wordt. Of de werkelijke waarde
van de verzekerde zaken hoger is dan het verzekerde
bedrag is niet relevant.
4.2 Schade-erkenning
a. OOM erkent per kalenderjaar de schade tot ten hoogste
het verzekerde bedrag.
b. In een verzekeringsjaar kunnen de aanspraken op erkenning nooit hoger zijn dan de verzekerde bedragen bij
het begin van het verzekeringsjaar. De aanspraken op
erkenning bestaan uit zowel het schadebedrag van hetgeen gedekt is tot aan het verzekerde bedrag en het
schadebedrag van hetgeen gedekt is boven het verzekerde bedrag.
4.3 Mededeling
OOM deelt schriftelijk aan de verzekeringnemer mee op
welk bedrag zijn aanspraak op een uitkering is erkend.
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