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Aanvraagformulier 
OOM Strandhuisjes-verzekering
OOM Verzekeringen is aanbieder van verzekeringsproducten.

Advies voor wat het beste bij uw persoonlijke situatie past, kunt u krijgen van uw assurantietussenpersoon.

Ingangsdatum  direct na acceptatie door OOM

    op later tijdstip, namelijk   

Einddatum  onbekend (doorlopend)

       (als al bekend)

Gegevens aanvrager

Aanhef  heer    mevrouw

Voorletters  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Geboortedatum  

Correspondentieadres  

Postcode en plaats  

Land   

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Wat wilt u verzekeren?

 Strandhuis (gebouw) 

 Verzekerd bedrag: €  

 Inboedel   

 Verzekerd bedrag: €  

 Zonnepanelen op het strandhuis 

 Verzekerd bedrag: €  

Let op: voor zonnepanelen is er geen dekking voor inbraak of diefstal.



De dekking van de OOM Strandhuisjes-verzekering

De OOM Strandhuisjes-verzekering bestaat standaard uit de volgende dekkingen:

 Brand

 Storm

 Inbraak

 Zeewater & Transport

 Opruimingskosten

De premie bedraagt hiervoor 7,5 ‰ van de totale verzekerde waarde, vermeerderd met 21% assurantie-

belasting. De minimumpremie inclusief assurantiebelasting bedraagt € 60,50 per jaar. Er worden verder 

geen polis- of administratiekosten berekend.

Keuze extra dekkingen

Naast de standaarddekking kunt u onderstaande extra dekkingen afsluiten. 

Dekking Jaarpremie excl. 21% assurantiebelasting

 Vandalisme  1 ‰ van de totale verzekerde  

    waarde met een minimum- 

    premie van 75 euro per jaar.

 Glasbreuk  van 0 tot 10 m2  € 150,00

    van 10 tot 20 m2  € 285,00

    van 20 tot 25 m2  € 375,00

    van 25 tot 35 m2  € 500,00

 Inductie & Overspanning  € 7.500,00 € 37,50

    € 15.000,00 € 75,00

 Waterschade  € 10.000,00 € 75,00

    € 20.000,00 € 150,00

    € 30.000,00 € 225,00

Eigen risico

Het standaard eigen risico voor Brand, Inbraak, Storm, Vandalisme en Waterschade is € 250,-  

per schadegebeurtenis. Voor de overige dekkingen is geen eigen risico van toepassing.
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Locatie strandhuis en/of inboedel

Wat is het adres / de locatie van de het te verzekeren strandhuis en/of de inboedel?

Locatie strandseizoen

Straat en huisnummer  

Postcode en plaats  

Locatie winterstalling

Straat en huisnummer  

Postcode en plaats  

Er is alleen dekking op of aan het strand tijdens de zomerperiode (van 1 maart tot 1 november). In de winter-

periode is alleen dekking op het strand als u in bezit bent van een door de bevoegde instantie verstrekte en 

geldige vergunning.

Vragen over het te verzekeren strandhuis

Onderhoud  uitstekend

    goed

    matig

    slecht

Bouwjaar  

Schadeverleden

Heeft het strandhuis in de afgelopen drie jaar   ja    nee 

schade opgelopen?  

Wat was de oorzaak van de schade?  

Wat was het schadebedrag?  

Is deze schade vergoed?  

Toelichting  
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Slotvragen

Mededelingsplicht Rechtsbijstand

Bent u de afgelopen vijf jaar strafrechtelijk vervolgd?  ja    nee

Of was u de afgelopen vijf jaar partij in een juridisch  

geschil of verwacht u binnen afzienbare tijd bij een

dergelijk geschil betrokken te raken?

Zo ja, toelichting  

    

    

Andere verzekeringen

Heeft een verzekeringsmaatschappij u ooit   ja    nee

verzekeringen geweigerd, opgezegd of tegen

bijzondere voorwaarden geaccepteerd of voortgezet?

Zo ja, toelichting  

    

    

Strafrechtelijk verleden

Bent u of een andere belanghebbende bij deze  ja    nee

verzekering in de laatste acht jaar, als verdachte of

ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel,

in aanraking geweest met politie of justitie in

verband met:

• onrechtmatige benadeling van anderen, zoals 

vernieling, beschadiging, opzettelijke brand - 

stichting, afpersing, bedreiging;

• drugsmisdrijven, zoals het kweken, handelen in 

drugs;

• strafbare pogingen van een of meer van boven - 

genoemde strafbare feiten.

Zo ja, om welk strafbaar feit ging het?    

  

   

 

Is het tot een rechtszaak gekomen?  ja    nee
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Zo ja, wat was het resultaat van de rechtszaak?     

  

  

Zijn eventuele (straf) maatregelen al ten uitvoer  ja    nee

gebracht?

Als het niet tot een rechtszaak is gekomen: Is er een    ja    nee

schikking geweest met het Openbaar Ministerie? 

Voorwaarde schikking:   

  

  

 

Tussenpersoon (in te vullen door uw tussenpersoon als u die heeft)

Naam  

Nummer  

Subnummer   

Adres  

Postcode en Plaats  

Premiebetaling

Betalingstermijn  per kwartaal

    per halfjaar 

    per jaar

Aan wie betaalt u de premie?  aan OOM Verzekeringen 

    aan uw assurantietussenpersoon 

Bij betaling aan OOM kunt u als u een Europees rekeningnummer heeft (IBAN) kiezen voor automatische 

incasso. Heeft u dit niet dan kunt u de bedragen zelf overmaken. 

U kiest betaling via  automatische incasso (IBAN)

    een nota (u maakt zelf over)  

  

Aanvraagformulier OOM Strandhuisjes-verzekering 5 van 6



Aanvraagformulier OOM Strandhuisjes-verzekering 6 van 6

OOM Verzekeringen
Postbus 3036
2280 GA Rijswijk, Nederland

T +31 (0)70 353 21 60
F +31 (0)70 360 18 73

IBAN NL 91ABNA0511615140
BIC  ABNANL2A

E brand@oomverzekeringen.nl
I www.oombrandverzekeringen.nl

De handelsnaam OOM Verzekeringen wordt gebruikt door OOM Holding N.V. (KvK Den Haag 27194193), OOM Global Care N.V. (AFM 12000623, KvK Den Haag 27111654), OOM Schadeverzekering N.V. 
(AFM 12000624, KvK Den Haag 27155593) en “O.O.M.” Onderlinge Molestverzekering-Maatschappij U.A. (KvK Den Haag 27117235). 

Deze ondernemingen zijn statutair gevestigd in Den Haag en houden gezamenlijk kantoor in Rijswijk. A
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Machtiging als u via automatische incasso wilt betalen 

U machtigt OOM Verzekeringen om de premie automatisch te incasseren. 

Vul hier in van welke rekening OOM Verzekeringen de premie en de assurantiebelasting kan incasseren.

Naam rekeninghouder  

Rekeningnummer / IBAN (EU)   

Adres   

Postcode en woonplaats  

Ondertekening

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart u als aanvrager/verzekeringnemer dat u:

• de informatie op de website van OOM Verzekeringen over dit product heeft gelezen;

• op de hoogte bent van de premie en hiermee akkoord gaat met de premie;

• alle vragen naar waarheid en volledig heeft beantwoord; 

• belangrijke wijzigingen die ontstaan tussen het moment van deze aanvraag tot acceptatie van de 

verzekering aan ons doorgeeft;

• akkoord gaat met de polisvoorwaarden;

• het document ‘Ken uw rechten’ over de reikwijdte van de mededelingsplicht, fraudebeleid en het gebruik 

van persoonsgegevens heeft gelezen;

Datum:   Handtekening:  

   De handtekening is alleen nodig als u het formulier met de  

   post opstuurt 

    gaat akkoord

Na ontvangst van de polis heeft u nog 14 kalenderdagen bedenktijd.

Toelichting (ruimte voor eventuele toelichting op uw aanvraag)

 

 

 

 

Hoe stuurt u de aanvraag in?
Wilt u de aanvraag op een van de volgende manieren aan ons toesturen?
• Mail de machtiging naar brand@oomverzekeringen.nl
• Per post naar OOM Verzekeringen, Postbus 3036, 2280 GA Rijswijk (Nederland)
• Per fax: +31 (0)70 360 18 73

Na ontvangst krijgt u zo snel mogelijk bericht.
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