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1. Algemene en bijzondere 
voorwaarden

Als op het polisblad vermeld is dat de module Koelschade 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 alge-

mene voorwaarden.

2. Gedekte gevaren

Het gedekte gevaar is: Storing in of uitval van koel- en diep-

vriesinstallaties.

a. Het gaat hierbij om verlies, waardevermindering of bederf 

van de gekoelde of bevroren producten.

b. Het geheel of gedeeltelijk falen van de koel- of diepvries-

installatie moet een rechtstreeks gevolg zijn van:

- een plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging 

aan de koelapparatuur, met inbegrip van de daartoe 

behorende reservoirs, leidingen en andere onderdelen. 

Het maakt hierbij niet uit door welke gebeurtenis de 

bedoelde beschadiging is ontstaan; of

- een storing in de levering van elektriciteit door brand 

of ontploffing in de centrale die de elektriciteit levert, 

met in begrip van de daarbij behorende onderstations, 

schakel stations en kabels.

3. Uitsluitingen

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

algemene voorwaarden geldt de volgende uitsluiting:

3.1 Gebrek aan brandstof of werkkracht

 Niet verzekerd is schade die het direct gevolg is van een 

gebrek aan brandstof of werkkracht of het niet of niet naar 

behoren functioneren van de afleesapparatuur.

4. Schaderegeling

De artikelen “Benoeming experts”, “Schadevaststelling”, 

“Waarde” en “Schade-erkenning en onderverzekering” in de 

algemene voorwaarden gelden niet voor de module Koelschade. 

Deze artikelen worden vervangen door de hierna volgende bepa-

lingen:

4.1 Omvang van de schade

a. Vergoed wordt de inkoopwaarde van de verloren pro-

ducten.

b. De omvang van de schade wordt vastgesteld door over-

legging van de betreffende inkoopfacturen.

4.2 Premier risque-verzekering

a. De module Koelschade is een premier risque-verzeke-

ring.

b. Onder premier risque-verzekering wordt verstaan: een 

verzekering waarbij er geen beroep wordt gedaan op 

onderverzekering en de schade tot maximaal het verze-

kerde bedrag vergoed wordt. Of de werkelijke waarde 

van de verzekerde zaken hoger is dan het verzekerde 

bedrag is niet relevant.

4.3 Schade-erkenning

a. OOM erkent per kalenderjaar de schade tot ten hoogste 

het verzekerde bedrag.

b. In een verzekeringsjaar kunnen de aanspraken op erken-

ning nooit hoger zijn dan de verzekerde bedragen bij 

het begin van het verzekeringsjaar. De aanspraken op 

erkenning bestaan uit zowel het schadebedrag van het-

geen gedekt is tot aan het verzekerde bedrag en het 

schadebedrag van hetgeen gedekt is boven het verze-

kerde bedrag.

4.4 Mededeling

 OOM deelt schriftelijk aan de verzekeringnemer mee op 

welk bedrag zijn aanspraak op een uitkering is erkend.
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Postbus 3036

2280 GA Rijswijk, Nederland

Telefoon +31 (0)70 353 21 60
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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.

36
4-

30
07

12

2/2


