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1. Algemene en bijzondere
voorwaarden
Als op het polisblad vermeld is dat de module Vandalisme 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
De gedekte gevaren zijn:
2.1 Vandalisme
a. Onder vandalisme wordt verstaan: handelingen uit vernielzucht zonder dat deze materieel voordeel opleveren.
b. Er is geen dekking als deze handelingen door de verzekeringnemer zijn begaan.
2.2 Terrorisme
a. In de module Vandalisme wordt onder terrorisme verstaan: gewelddadige handelingen die door een organisatie worden begaan met als doel indruk te maken op
de bevolking en een klimaat van onzekerheid te scheppen.
b. De definities en de dekking van de NHT, waarnaar
verwezen wordt in de dekkingsomschrijving voor “Terrorisme” in het artikel “Dekking van de verzekering” in de
algemene voorwaarden, zijn nadrukkelijk niet van toepassing.
c. Als een van de modules Opruimingskosten, Bedrijfsschade of Onvoorziene kosten gesloten wordt als aanvullende verzekering op deze module Vandalisme, dan
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geldt voor die module ook dat de definities en de dekking van de NHT niet van toepassing zijn. In dat geval
geldt de begripsomschrijving voor terrorisme uit deze
module Vandalisme.
Klein molest
Onder klein molest wordt verstaan: sabotage, vordering,
werkstaking, lock-out, bedrijfsbezetting, model-actie en rellen, relletjes en opstootjes.
a. Sabotage
- Onder sabotage wordt verstaan: kwaadwillige handelingen die worden begaan met als doel het normaal functioneren van een dienst of onderneming te
verhinderen of het verkeer te belemmeren.
- Er is geen dekking als deze handelingen door de verzekeringnemer zijn begaan.
b. Vordering
Onder vordering wordt verstaan: het beschikbaar stellen
van roerende of onroerende zaken en rechten op grond
van een maatregel van iemand die overheidsgezag uitoefent.
c. Werkstaking
Onder werkstaking wordt verstaan: het door een aantal werknemers in een onderneming gemeenschappelijk
niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van werk dat legitiem is opgedragen.
d. Lock-out
Onder lock-out wordt verstaan: een groep van werknemers of het hele personeel verbieden of te verhinderen
aan het arbeidsproces deel te nemen, waarbij de loonbetaling wordt stopgezet. Het gaat hierbij om de situatie dat de betreffende werkgever dit doet als strijdmiddel in een arbeidsconflict.
e. Bedrijfsbezetting
Onder bedrijfsbezetting wordt verstaan: het zonder
toestemming van de werkgever aanwezig zijn op een
bedrijfsterrein, waarbij de werkgever tegelijkertijd wordt
verhinderd om zich toegang te verschaffen tot het
bedrijfsterrein of zijn taak en bevoegdheden uit te oefenen.
f. Model-actie
Onder model-actie wordt verstaan: het toepassen van
een voorschrift voor de legitiem opgedragen arbeid dat
in de wet of de arbeidsovereenkomst is opgenomen
of daaruit voortvloeit op een manier dat de normale
bedrijfsvoering hierdoor wordt belemmerd.
g. Rellen, relletjes of opstootjes
Onder rellen, relletjes of opstootjes wordt verstaan: incidentele geweldmanifestaties.

3. Uitsluitingen

4. Afdelingskassen

In aanvulling op wat bepaald is in het artikel “Uitsluitingen” in de
algemene voorwaarden gelden de volgende uitsluitingen:
3.1 Gedekte gevaren in de module Brand
Niet verzekerd is materiële schade als gevolg van brand,
ontploffing of lucht- en ruimtevaartuigen, zoals omschreven in het artikel “Gedekte gevaren” in de module Brand.
Het is niet relevant of er daadwerkelijk een verzekering
tegen deze gevaren is afgesloten.
3.2 Aanrijding
Niet verzekerd is materiële schade als gevolg van een aanrijding.
3.3 Bekladding
Niet verzekerd is materiële schade als gevolg van het
bekladden van de buitenzijde van opstallen en verplaatsbare objecten.
3.4 Vensterglas
Niet verzekerd is materiële schade aan vensterglas.
3.5 Achteruitgang in waarde
Niet verzekerd is materiële schade die bestaat uit de achteruitgang in waarde, die ontstaan is door iets anders dan
door de beschadiging van de verzekerde zaak.

De module Vandalisme werkt met afdelingskassen:
a. Voor ieder kalenderhalfjaar wordt één afdelingskas
gevormd.
b. Na afloop van het kalenderhalfjaar worden de verdiende
premies na aftrek van kosten gestort in de afdelingskas.
c. De afdelingskas kan, als dat nodig is, per kalenderhalfjaar worden aangevuld met een kwart van de afdelingsreserve die aan het begin van het kalenderjaar aanwezig
is.
d. De gedekte schades die in de loop van het betreffende
kalenderhalfjaar zijn geleden, komen ten laste van de
afdelingskas. Ook de kosten die verbonden zijn aan de
schaderegeling komen ten laste van de afdelingskas.
e. In afwijking van wat bepaald is in de artikelen “Schadeerkenning en onderverzekering” en “Uitbetaling, eigen
risico en terugvordering” in de algemene voorwaarden
deelt OOM mee op welk bedrag de aanspraak op uitkering uit de afdelingskas maximaal is erkend. Er wordt op
dat moment nog niet tot uitbetaling overgegaan.
f. Na afloop van het kalenderhalfjaar wordt zo snel mogelijk het totaal van alle aanspraken vastgesteld en wordt
tot betaling overgegaan.
g. Als in een bepaald kalenderhalfjaar het totaal van de
aanspraken hoger is dan het daarvoor in de betreffende
afdelingskas beschikbare bedrag, dan zal een zo hoog
mogelijk percentage van elk van de erkende schades
worden uitgekeerd. Door deze uitkering heeft OOM
aan al zijn verplichtingen voldaan. De uitkering zal in elk
geval nooit meer bedragen dan het bedrag waarop de
aanspraak maximaal is erkend.
h. Een eventueel overschot van de voor uitkeringen
beschikbare gelden in het eerste of het tweede kalenderhalfjaar, wordt na afloop van dat kalenderjaar verdeeld onder de verzekeringnemers aan wie in het
andere kalenderhalfjaar vastgestelde aanspraken niet
volledig zijn uitbetaald.
i. Nadat aan alle aanspraken op uitkering is voldaan,
wordt na afloop van het kalenderjaar een eventueel
overschot in de afdelingskassen toegevoegd aan de
algemene reserve en de afdelingsreserve.
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