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1. Algemene en bijzondere 
voorwaarden

Als op het polisblad vermeld is dat de module Opruimingskos-

ten is afgesloten en de premie die voor deze module is verschul-

digd, 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 alge-

mene voorwaarden.

2. Gedekte gevaren

Deze module is een aanvullende verzekering bij een of meerdere 

andere modules. De onder de module Opruimingskosten gedekte 

gevaren zijn daarom gelijk aan de gedekte gevaren uit de modu-

les waarop de module Opruimingskosten een aanvulling is.

3. Omvang van de dekking

3.1 Algemene voorwaarden gedeeltelijk niet van toepas-

sing

 De dekking zoals omschreven in het artikel “Omvang van 

de dekking” in de algemene voorwaarden is niet van toe-

passing. Wel blijven de bepalingen “Onzeker voorval” en 

“Terrorisme” onverminderd van toepassing.

3.2 Omvang van de dekking

a. Verzekerd zijn de opruimingskosten die het gevolg zijn 

van schade aan of verlies van de verzekerde zaak. Voor-

waarde is dat de opruimingskosten het noodzakelijk 

gevolg zijn van een gedekt gevaar.

b. De opruimingskosten worden vergoed tot maximaal 

10% van het verzekerde bedrag van de module waar 

het gedekte gevaar, dat zich heeft voorgedaan en waar-

voor de opruimingskosten zijn gemaakt, onder valt, 

maar tot een maximum van € 120.000,-.

c. Onder opruimingskosten wordt verstaan: de kosten voor 

het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernieti-

gen van de verzekerde zaken. Kosten die al zijn inbegre-

pen in de schadevaststelling vallen hier niet onder.

4. Uitsluitingen

In aanvulling op wat bepaald is in het artikel “Uitsluitingen” in de 

algemene voorwaarden geldt de volgende uitsluiting:

4.1 Bodem-, water- en luchtverontreining

 Niet verzekerd is het ongedaan maken van bodem-, water- 

en luchtverontreiniging.

5. Schaderegeling

De artikelen “Schadevaststelling” en “Schade-erkenning en 

onderverzekering” in de algemene voorwaarden gelden niet voor 

de module Opruimingskosten. Deze artikelen worden vervangen 

door de hierna volgende bepalingen:

5.1 Schadevaststelling

 Als er schade is, stelt de expert in de eerste plaats de 

grootte van de schade vast. Vaststellen van de opruimings-

kosten houdt nog geen recht op schadevergoeding in.

5.2 Schade-erkenning en onderverzekering

a. 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 maximumvergoeding.

b. Vergoedingen van opruimingskosten worden volledig 

verleend tot het daarvoor verzekerde bedrag. Er is geen 

onderverzekering van toepassing.

5.3 Mededeling

 OOM deelt schriftelijk aan de verzekeringnemer mee op 

welk bedrag zijn aanspraak op een uitkering is erkend.
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6. Einde van de verzekering

In aanvulling op wat bepaald is bij “Basismodules en aanvul-

lende modules” in het artikel “Einde van de verzekering” in de 

algemene voorwaarden, geldt dat de module Opruimings kosten 

automatisch eindigt op dezelfde datum waarop de module 

waarop de module Opruimingskosten een aanvulling is, eindigt.
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