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Bijbehorende polisvoorwaarden: OHV2019
In dit dekkingsoverzicht leest u in hoofdlijnen voor welke situaties u bent verzekerd als u voor een bepaalde
dekking heeft gekozen.
Polisvoorwaarden
In de polisvoorwaarden vindt u een volledige omschrijving van de dekkingen, inclusief eventuele uitsluitingen.
Dit dekkingsoverzicht is een beknopte weergave van de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn dus
altijd leidend.
De Algemene voorwaarden OOM Horeca-verzekering OHV2019 zijn voor alle dekkingen geldig met
uitzondering van de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven.
Elke module heeft zijn eigen bijzondere voorwaarden. Deze voorwaarden staan bij iedere module vermeld.
De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven kent zijn eigen algemene en bijzondere voorwaarden.
Eigen risico
Voor enkele modules geldt een eigen risico. Heeft u een schade die onder meer dan een dekking valt
waarvoor een eigen risico geldt? Dan verrekenen wij het (hoogste) eigen risico maar een keer. Dit geldt niet
voor de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
Indirecte schade
Naast de genoemde verzekerde situaties in het onderstaande overzicht, bent u met alle dekkingen ook voor
indirecte schade verzekerd. Krijgt u schade door een schade in uw directe omgeving en u bent voor de
oorzaak bij ons verzekerd? Dan valt uw schade onder de betreffende dekking. U heeft bijvoorbeeld de
Basisdekking en u krijgt schade door brand bij de buren, dan valt uw schade onder de Basisdekking.

OOM Horeca-verzekering: Basis, Uitgebreid of Extra Uitgebreid
U bepaalt zelf welke dekking u wilt voor uw gebouw, en welke dekking voor uw inventaris en/of goederen.
Alle combinaties zijn mogelijk. Naast elk pakket kunt u kiezen voor losse aanvullende modules.
Bijbehorende polisvoorwaarden: OHV2019

Verzekerd is schade aan uw gebouw en/of

BASISDEKKING

schade aan uw inventaris en/of goederen als
gevolg van:

UITGEBREIDE
DEKKING

EXTRA
UITGEBREIDE
DEKKING

Brand, rook of roet

√

√

√

Ontploffing

√

√

√

Directe blikseminslag

√

√

√

Lucht- en ruimtevaartuigen

√

√

√

Storm

√

√

√

Lekkage uit verwarmings- of kookketels

√

√

√

Rook en roet door verwarmings- of

√

√

√

Glasbreuk (gevolgschade)

√

√

√

Aanvaring of aanrijding en daardoor

√

√

√

√

√

√

Inbraak

√

√

Beroving en afpersing

√

√

Waterschade (max €30.000)

√

√

kookinstallaties

afgevallen of uitgestroomde lading
Opruimingskosten van verzekerde inventaris
en /of goederen

•d
 oor water, stoom neerslag of blusmiddelen
•d
 oor regen, hagel, sneeuw en smeltwater
•d
 oor breuk of defect aan aquaria
Vandalisme

√

Overspanning en inductie (max €15.000)

√
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Eigen risico
Basisdekking en Uitgebreide dekking

Het eigen risico is € 700,- per gebeurtenis.
Bij stormschade geldt het eigen risico niet voor schade aan inventaris en
goederen, wel voor schade aan uw gebouw.

Extra uitgebreide dekking

• Het eigen risico is € 700,- per gebeurtenis.
• Voor het onderdeel Vandalisme is het eigen risico € 250,- per gebeurtenis.
• Voor het onderdeel Overspanning en inductie geldt geen eigen risico.

En verder belangrijk om te weten
Er is een aantal preventieve verplichtingen met betrekking tot uw horeca-onderneming:
• Uw gebouwen moeten gecertificeerd hang- en sluitwerk SKG** hebben.
• Uw afvalemmers, peukenverzamelaars en vlamdovende afvalemmers moeten van metaal zijn en een
goed sluitende deksel hebben.
• U moet voldoende goed werkende brandblusmiddelen hebben, die goed zichtbaar in uw gebouwen
hangen. U moet een onderhoudscontract met een erkend servicebedrijf hebben. U moet ze minimaal
jaarlijks laten controleren.
• U moet de afzuigkappen schoonhouden en jaarlijks laten controleren.
• U moet, in geval van storm, de zonneschermen, terrasoverkapping en/of parasols wegdraaien of sluiten.
Meer informatie vindt u hierover in de polisvoorwaarden.
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Aanvullende modules
De volgende modules kunt u aanvullend afsluiten naast een Basis / Uitgebreide of Extra Uitgebreide dekking
voor uw Gebouw en/of Inventaris/Goederen.

Module Opruimingskosten
Bijbehorende polisvoorwaarden: M-OPR2019
De module Opruimingskosten is een premier-risqueverzekering. Het verzekerd bedrag is 10% van het
verzekerde bedrag van de OOM Horeca-verzekering voor uw gebouw. Het verzekerd bedrag is maximaal
€ 120.000,Wat is verzekerd?

Opruimingskosten na schade of verlies van uw gebouw door een verzekerde
gebeurtenis.
Bijvoorbeeld de kosten van het afbreken, afvoeren en vernietigen van verzekerde
zaken.

Eigen risico

Hiervoor geldt geen eigen risico.

Module Glasbreuk
Bijbehorende polisvoorwaarden: M-GLA2019
Wat is verzekerd?

Bij schade door breuk van het verzekerde glas:
• de kosten om het verzekerde glas te vervangen door gelijksoortig glas;
• de kosten om het glas te zetten;
• de kosten van een noodvoorziening.
Dit geldt ook als de glasbreuk wordt veroorzaakt door een slechte eigenschap van
het gebouw zelf.

Eigen risico
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Module Kasgeld
Bijbehorende polisvoorwaarden: M-KAS2019
De module Kasgeld is een premier-risqueverzekering. U kiest bij het afsluiten van de verzekering zelf het
verzekerd bedrag (€2.500 of €5.000 per jaar).
Wat is verzekerd?

Verlies door brand, diefstal na braak aan de kluis of afpersing met geweld van
kasgeld:
• dat zich bevindt in uw gebouw;
•	dat zich bevindt in uw woning of in de woning van een ander gemachtigd
persoon;
• dat zich bevindt in de nachtkluis van een bank;
Verlies van kasgeld tijdens transport.

Eigen risico

Het eigen risico is € 700,- per gebeurtenis.

Module Koelschade
Bijbehorende polisvoorwaarden: M-KOE2019
De module Koelschade is een premier-risqueverzekering. U kiest bij het afsluiten van de verzekering zelf het
verzekerd bedrag voor uw goederen (€2.500,- €5.000,- of €10.000,- per jaar).
Wat is verzekerd?

Schade door ontdooien, waardevermindering of bederf van gekoelde of bevroren
producten wanneer koel- en diepvriesinstallaties uitvallen.

Eigen risico

Hiervoor geldt geen eigen risico.

Module Extra uitkering
Bijbehorende polisvoorwaarden: M-EXT2019
Wat is verzekerd?

Deze module is alleen van toepassing op gebeurtenissen die gedekt zijn onder de
Basis, Uitgebreid of Extra uitgebreid dekking.
Is uw schade gedekt op de OOM Horeca-verzekering? Dan tellen wij bij het erkende
schadebedrag 25% op.

Eigen risico

We verminderen het totaalbedrag (de schade + 25%) met het eigen risico dat bij
de verzekerde gebeurtenis hoort.
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Module Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
Bijbehorende polisvoorwaarden: M-AVB2015
Wat is verzekerd?

De aansprakelijkheid van u, uw bedrijf en uw medewerkers (werknemers,
uitzendkrachten en familieleden die in het bedrijf werken) voor materiële schade
en letselschade.
Het verzekerde bedrag is € 1.250.000,- per gebeurtenis (bij schade door brand en
ontploffing is dat € 500.000,-). Het verzekerde bedrag is maximaal € 2.500.000,in een verzekeringsjaar (bij schade door brand en ontploffing is dat € 1.000.000,-).

Eigen risico

Het eigen risico is € 250,- per gebeurtenis.

Module Bedrijfsschade
Bijbehorende polisvoorwaarden: M-BS2019
Wat is verzekerd?

•	Bedrijfsschade (vermindering van de brutowinst) door bedrijfsstagnatie van
minimaal zes uur door een verzekerde gebeurtenis;
• Reconstructiekosten tot maximaal €15.000,• Extra kosten die u maakt om de bedrijfsschade te beperken.
U kunt kiezen voor een uitkeringstermijn van 26 of 52 weken.
Als u 3 jaar direct voorafgaand aan de schadedatum jaarlijks de brutowinst heeft
doorgegeven, dan verhogen wij bij schade het verzekerd bedrag tot maximaal
130%.

Eigen risico
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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.

OOM Verzekeringen
Postbus 3036
2280 GA Rijswijk
Nederland

T +31 (0)70 353 21 00
E info@oomverzekeringen.nl
I www.oomverzekeringen.nl

