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Toelichting Bijzondere voorwaarden module Bedrijfsschade
Als u de module Bedrijfsschade heeft afgesloten, dan staat dat op uw polis. In deze bijzondere voorwaarden
leest u wat wel en niet onder de dekking van de module Bedrijfsschade valt.
De algemene voorwaarden van de OOM Horeca-verzekering, de bijzondere voorwaarden van de OOM
Horeca-verzekering, de bijzondere voorwaarden van de extra modules en de begrippenlijst vormen een
geheel. Lees ze daarom allemaal goed door.
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1. Wat bedoelen we met…?
Bedrijfsschade
Schade die ontstaat doordat uw bedrijf door een verzekerde gebeurtenis geheel of gedeeltelijk stil komt te
liggen. Concreet gaat het hierbij om de vermindering van de brutowinst.
Bedrijfsstagnatie
Uw bedrijf komt (gedeeltelijk) stil te liggen door een verzekerde gebeurtenis.
Brutowinst
De opbrengst uit uw bedrijfsactiviteiten na aftrek van de variabele kosten. Dit bedrag is gelijk aan de vaste
kosten vermeerderd met de nettowinst of verminderd met het nettoverlies.

2. Wat zijn de verzekerde gebeurtenissen?
De module Bedrijfsschade is een aanvullende verzekering bij de OOM Horeca-verzekering. De verzekerde
gebeurtenissen van deze module zijn daarom gelijk aan de verzekerde gebeurtenissen zoals die beschreven
zijn in de bijzondere voorwaarden van de OOM Horeca-verzekering.
Welke gebeurtenissen gedekt zijn, hangt af van de dekking die u heeft gekozen voor de OOM Horecaverzekering: Basis, Uitgebreid of Extra uitgebreid. Op uw polis staat welke dekking u heeft gekozen voor uw
gebouw, uw inventaris en goederen, of beide.
De module Bedrijfsschade is niet van toepassing op eventuele andere modules die u heeft afgesloten.
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3. Welke bedrijfsschade is verzekerd?
In onderstaand overzicht leest u wat wel en niet onder de dekking van uw verzekering valt.
Schadegebeurtenis

Wel verzekerd

Niet verzekerd

Bedrijfsstagnatie van minimaal zes
uur door een verzekerde
gebeurtenis

Bedrijfsschade:
• door schade aan of verlies van
het verzekerde gebouw en/of de
verzekerde inventaris en
goederen. Ook als de schade is
veroorzaakt door een slechte
eigenschap van de verzekerde
zaak zelf;
• doordat uw bedrijf onbereikbaar
was door schade in de directe
omgeving door een verzekerde

Bedrijfsschade door:
• een storing die is veroorzaakt
door schade aan of verlies van
pijpen, leidingen,
hoogspanningsmasten of kabels
met alle aan- en toebehoren
tussen het elektriciteits-, gas- of
waterbedrijf en uw bedrijf;
• door een storing in de levering
van elektriciteit, gas of water die
is veroorzaakt door schade aan of

gebeurtenis;
• door een storing in de levering
van elektriciteit, gas of water.
Deze storing moet dan wel
veroorzaakt zijn door schade aan
of verlies van het
elektriciteitsproductie- of
distributiebedrijf. Hieronder
verstaan we ook onderstations,
schakelstations en
transformatorhuizen.

verlies van:
- voeding-, compressor-, meet-,
regel-, meng-, afgifte- of
reduceerstations die het
gasproductie- of
gasdistributiebedrijf gebruikt.
Uw schade is ook niet gedekt
als de storing komt door
schade aan of verlies van
leidingen, afsluiters en
reduceerkasten tussen
bovengenoemde stations en
uw bedrijf;
- het waterleidingbedrijf.
Hieronder verstaan we ook
pompstations en
tussenstations.

Reconstructiekosten
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Kosten die u maakt voor de
reconstructie van uw administratie
en informatievoorziening binnen de
schadevergoedingstermijn, tot
maximaal € 15.000.
Voorwaarde is dat de gegevens
door een verzekerde gebeurtenis
verloren of beschadigd zijn en dat
ze noodzakelijk zijn voor de
voortzetting van uw bedrijf. Het
maakt niet uit op welke manier u de
gegevens heeft vastgelegd.
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Schadegebeurtenis

Wel verzekerd

Extra kosten die u maakt om de
bedrijfsschade te beperken

Extra kosten die u binnen de
schadevergoedingstermijn maakte,
bijvoorbeeld de huur van een
tijdelijke bedrijfsruimte. Wij
vergoeden maximaal het bedrag
waarmee u hierdoor de
bedrijfsschade heeft verminderd.

Niet verzekerd

Dit geldt ook voor de extra kosten
die u maakte met instemming van
ons of van onze expert. Ook als deze
kosten hoger zijn dan het verzekerde
bedrag.

4. Welke situaties dekt uw verzekering niet?
De volgende situaties dekt de module Bedrijfsschade niet:
• Afnemersrisico. Bedrijfsschade die is ontstaan door schade aan of verlies van zaken van uw afnemers,
waardoor zij niet of minder van u afnemen.
• Afschrijving van debiteuren. Bedrijfsschade door afschrijving van debiteuren.
• Boete na contactbreuk. Bedrijfsschade door boetes vanwege contractbreuk, of door het te laat of niet
uitvoeren van opdrachten.
• Geen gevolg van een verzekerde gebeurtenis. Bedrijfsschade die ook zou zijn ontstaan als de verzekerde
gebeurtenis niet had plaatsgevonden.

5. Wat is het verzekerd bedrag?
De brutowinst is verzekerd tot maximaal het verzekerd bedrag dat op uw polis staat.
Wijzigen van het verzekerd bedrag
U kunt uw verzekerd bedrag tussentijds aanpassen aan uw brutowinst. Wilt u het verzekerd bedrag wijzigen?
Dat kan binnen twee maanden na de contractvervaldatum. U moet dan wel een opgave van de brutowinst
van het laatst afgesloten boekjaar overleggen. Deze opgave moet zijn vastgesteld door een onafhankelijke
deskundige, bijvoorbeeld uw accountant.
Wij beoordelen daarna of wij de wijziging accepteren. Zo ja, dan gaat de wijziging met terugwerkende kracht
in op de contractvervaldatum.
Als wij uw opgave niet binnen twee maanden na de contractvervaldatum ontvangen, loopt uw verzekering
door op basis van het bestaande verzekerd bedrag.
Verhogen van het verzekerd bedrag na schade
Is het verzekerd bedrag in de drie jaar voorafgaand aan de verzekerde gebeurtenis jaarlijks aangepast aan
de brutowinst van uw bedrijf? Dan verhogen we bij schade het verzekerd bedrag tot maximaal 130% van het
bedrag dat op uw polis staat. Wij vergoeden dan dus maximaal 130% van het verzekerd bedrag dat op uw
polis staat.
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6. Hoe stellen we uw schadevergoeding vast?
Deze verzekering dekt bedrijfsschade na aftrek van eventuele besparingen tot maximaal het verzekerd
bedrag. U vindt het verzekerd bedrag op uw polis.
Bij schade bent u verplicht om mee te werken aan ons onderzoek, zodat wij het schadebedrag kunnen
bepalen. U moet bewijsmateriaal overdragen aan de expert, zoals de jaarrekeningen en de omzetcijfers van
uw bedrijf.
Bent u nog maar pas gestart met uw bedrijf en zijn er nog geen jaarrekeningen? Dan moet u bij schade uw
administratie overleggen, zoals de omzetcijfers, in- en verkoopfacturen en vaste lasten.
Voor het vaststellen van de schadevergoeding verhogen wij het schadebedrag met de reconstructiekosten
en de extra kosten die u maakt om de bedrijfsschade te beperken.
Onderverzekering
Is het verzekerd bedrag lager dan de brutowinst die u zou hebben behaald als de bedrijfsschade niet zou zijn
ontstaan, dan noemen we dat ‘onderverzekering’. Als u onderverzekerd bent, vergoeden wij de schade niet
volledig, maar naar verhouding. In artikel 11 van de algemene voorwaarden van de OOM Horeca-verzekering
leest u hier meer over. Wij vergoeden de reconstructiekosten en de extra kosten wel volledig.

7. Wat is de schadevergoedingstermijn?
De schadevergoedingstermijn begint op de dag dat de bedrijfsschade ontstaat en eindigt als de
bedrijfsactiviteiten niet meer worden beïnvloed door de verzekerde gebeurtenis. De schadevergoedings
termijn is maximaal 26 of 52 weken. U vindt de schadevergoedingstermijn op uw polis.
We houden een maximale schadevergoedingstermijn van zes weken aan als:
• u de bedrijfsactiviteiten na de verzekerde gebeurtenis niet voortzet;
• u binnen zes weken na de verzekerde gebeurtenis niet heeft geprobeerd om de bedrijfsactiviteiten weer op
te pakken.
Bent u wettelijk of contractueel verplicht om uw personeel door te betalen tijdens de bedrijfsstagnatie? Dan
houden we een maximale schadevergoedingstermijn aan van dertien weken.

8. Wanneer eindigt uw verzekering?
De module Bedrijfsschade heeft dezelfde einddatum als uw OOM Horeca-verzekering.
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