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Wat bedoelen we met?
Assurantiebelasting: Belasting die verschuldigd is over de premie voor een verzekering op grond van de Wet
op belastingen van rechtsverkeer.
Atoomkernreactie: Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en
natuurlijke radioactiviteit.
Bedrijfsschade: Schade veroorzaakt doordat het bedrijf dat op uw polisblad is vermeld stil is komen te
liggen. Concreet gaat het hierbij om de vermindering van de brutowinst.
Bedrijfsstagnatie: Uw bedrijf komt (gedeeltelijk) stil te liggen door een verzekerde gebeurtenis.
Bemiddelaar: De financiële dienstverlener die met zijn beroep of bedrijf als assurantietussenpersoon
bemiddelt tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar: OOM.
Bereddingskosten: Kosten van maatregelen die u treft om onmiddellijk dreigende schade te voorkomen of te
beperken.
Blikseminslag: Directe inslag op het risicoadres door een elektrische ontlading in de atmosfeer.
Brand: Vuur buiten een haard dat door verbranding veroorzaakt wordt, met vlammen gepaard gaat en
zichzelf kan verspreiden.
Zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien vallen niet onder de definitie van brand. Dit geldt ook voor
het doorbranden van elektrische apparaten en oververhitten, doorbranden en doorbreken van ovens en
ketels.
Brutowinst: De opbrengst uit de bedrijfsactiviteiten na aftrek van de variabele kosten. Dit bedrag is gelijk
aan de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst of verminderd met het nettoverlies.
Cessie: Overdracht van een vordering op naam.
Dagwaarde: Nieuwwaarde na aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of
slijtage.
Deskundigentaxatie: Als een deskundige de verzekerde zaken heeft gewaardeerd, geldt de voortaxatie 3
jaar vanaf de dagtekening van het rapport. Op het polisblad moet dan wel staan dat er sprake is van een
voortaxatie door een deskundige. Als we het taxatierapport hebben goedgekeurd, is het onderdeel van de
verzekeringsovereenkomst.
Diefstal: Het op onrechtmatige wijze in bezit nemen van andermans eigendom.
Economische veroudering: Veroudering doordat er nieuwe machines op de markt komen waarbij de
nieuwste technische kennis is gebruikt. Hierbij houden we rekening met de staat van onderhoud van de
verzekerde zaak.
Eigen gebrek: Slechte eigenschap die een verzekerde zaak niet mag hebben.
Eigen risico: Bedrag van de verzekerde som dat de verzekerde van elke schade zelf betaalt.
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Expertisekosten: De kosten die experts maken om de schadeomvang en -toedracht vast te stellen.
Gebouw: Het onroerend goed zoals dit op uw polisblad is omschreven. Hieronder valt ook alles wat volgens
de wet deel uitmaakt van een gebouw. Ook alle bouwsels die op hetzelfde risicoadres permanent bij het
gebouw staan, vallen hieronder. Zoals garages, schuurtjes en bijgebouwen, centrale verwarmingsinstallaties
en de terreinafscheiding, behalve als die bestaat uit planten of rietmatten.
Funderingen, zonweringen, antennes en zonnecollectoren zijn geen onderdeel van het gebouw, behalve als
op uw polisblad iets anders staat.
Goederen: Grond- en hulpstoffen, halffabricaten, eindproducten, goederen in bewerking, verpakkingsmateriaal, reinigingsmiddelen en brandstoffen. De goederen moeten zich in het gebouw of verplaatsbaar object
bevinden op het risicoadres dat op uw polisblad staat.
Herbouwwaarde: Het bedrag dat nodig is om onmiddellijk na de verzekerde gebeurtenis het gebouw op
dezelfde locatie en met een gelijkwaardige constructie en indeling te herbouwen.
Herinvestering: Het gebruik van de schadevergoeding voor het herstellen, (her)bouwen of aanschaffen van
gebouwen of inventaris om het bedrijf, beroep of andere activiteiten of functie die onder de omschrijving van
de verzekerde zaak vallen, voort te zetten.
Huurdersbelang: De kosten die u als huurder maakt om het gehuurde gebouw of de gehuurde ruimte te
verbeteren of aan te passen.
Implosie: Het tegenovergestelde van explosie. De druk buiten het vat is bij implosie zoveel groter dan de druk
binnen het vat dat de wand geen weerstand meer kan bieden. Het maakt hierbij niet uit of er wel of geen
breuk ontstaat.
Inboedel: Alle roerende zaken waarvan u eigenaar bent en die onderdeel zijn van uw particuliere
huishouding, inclusief audiovisuele apparatuur. De inboedel moet zich in het gebouw of verplaatsbaar object
bevinden op het risicoadres dat op uw polisblad staat.
Inbraak: Het onrechtmatig binnendringen van een gebouw of verplaatsbaar object met zichtbare beschadiging door verbreking van afsluitingen zoals ramen, deuren, daken, vloeren, panden, wanden en ruiten. De
dader is door middel van braak het gebouw of verplaatsbaar object van buitenaf binnengedrongen of heeft
dat geprobeerd.
Braak van buitenaf geldt ook als:
• de dader een afgesloten binnenruimte van het gebouw is binnengedrongen of dat heeft geprobeerd;
• de dader in een gebouw met meerdere bedrijven of instellingen is binnengedrongen of dat heeft geprobeerd in het deel dat u gebruikt. Er moet dan braakschade zijn in dat deel van het gebouw;
• de dader een verplaatsbaar object is binnengedrongen of dat heeft geprobeerd. Bevindt het verplaatsbaar object zich in een gebouw? Dan is het ook braak van buitenaf als de dader niet in het verplaatsbaar
object, maar in het gebouw heeft ingebroken of dat heeft geprobeerd.
Indexeren: Het verwerken van stijgingen of dalingen van bouwkosten in het verzekerd bedrag en de premie
die u betaalt. Hiervoor gebruiken we het laatst bekende indexcijfer van het Centraal Bureau voor de
Statistiek.
Inductie: Een indirecte blikseminslag door een spanningsveld in de atmosfeer. Dit spanningsveld komt door
het hoge voltage van de bliksem en veroorzaakt een inductiestroom in kabels en leidingen en apparaten die
daarop zijn aangesloten.
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Inventaris: Alle bedrijfsuitrusting die u nodig heeft om uw bedrijf, beroep of andere activiteiten uit te voeren.
De inventaris moet zich in het gebouw of verplaatsbaar object bevinden op het risicoadres dat op uw
polisblad staat.
Gebouwen, verplaatsbare objecten, inboedel en goederen vallen niet onder de inventaris. Ook motorvoertuigen (met of zonder kenteken), aanhangwagens, caravans en vaartuigen vallen hier niet onder, behalve als
op uw polisblad iets anders staat.
Invorderingskosten: Alle kosten die we maken om uw premie te ontvangen. Onder andere de kosten die een
incassobureau maakt om een gerechtelijke procedure te voorkomen, voor te bereiden of te voeren.
Klein molest: Terrorisme, sabotage, vordering, werkstaking, lock-out, bedrijfsbezetting, modelactie en rellen,
relletjes en opstootjes.
• Terrorisme: Gewelddadige handelingen die een organisatie uitvoert om indruk te maken op burgers en om
voor onzekerheid te zorgen.
• Sabotage: Kwaadwillige handelingen die het normaal functioneren van een dienst of onderneming
verhinderen of het verkeer belemmeren.
• Vordering: Roerende of onroerende zaken en rechten beschikbaar stellen vanwege een maatregel van
iemand met overheidsgezag.
• Werkstaking: Een aantal werknemers in een onderneming legt gemeenschappelijk legitiem opgedragen
werk geheel of gedeeltelijk neer.
• Lock-out: Een werkgever verbiedt of verhindert een groep werknemers of alle werknemers om deel te
nemen aan het arbeidsproces. En betaalt hen geen loon meer. De werkgever doet dit in deze situatie
vanwege een arbeidsconflict.
• Bedrijfsbezetting: Een groep mensen die zonder toestemming aanwezig is op een bedrijfsterrein. Ze
versperren de toegang tot het bedrijfsterrein en zorgen dat de werkgever zijn taken en bevoegdheden niet
kan uitoefenen.
• Modelactie: Werknemers passen een voorschrift voor legitiem opgedragen werk op zo’n manier toe dat het
de normale bedrijfsvoering belemmert. Dit voorschrift staat in de wet of de arbeidsovereenkomst of vloeit
daaruit voort.
• Rellen, relletjes of opstootjes: Incidentele geweldmanifestaties.
Kostprijs: De totale kosten die nodig zijn om een product te maken.
Milieuschade: Aantasting of verontreiniging van lucht, water of bodem.
Molest: Gewapend conflict. burgeroorlog, binnenlandse onlusten, opstand. oproer en muiterij.
• Gewapend conflict: Als staten of andere georganiseerde partijen met militaire machtsmiddelen elkaar
bestrijden, of de een de ander bestrijdt. Of een gewapend optreden van een vredesmacht van de
Verenigde Naties.
• Burgeroorlog: Een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat,
waarbij een belangrijk deel van de inwoners betrokken is.
• Binnenlandse onlusten: Min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen op verschillende plaatsen
binnen een staat.
• Opstand: Georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag.
• Oproer: Een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging gericht tegen het openbaar
gezag.
• Muiterij: Een min of meer georganiseerde beweging van leden van een gewapende macht tegen het gezag
waar zij onder gesteld zijn.
Deze molestbegrippen maken deel uit van de tekst die het Verbond van Verzekeraars in Nederland op
2 november 1981 bij de griffie van de rechtbank in Den Haag deponeerde onder nummer 136/1981.
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Nieuwwaarde: Het bedrag dat nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort, capaciteit en kwaliteit te kopen.
Onderverzekering: Het verzekerd bedrag is lager dan de werkelijke waarde van de verzekerde zaken
onmiddellijk vóór de verzekerde gebeurtenis.
Ontploffing: Een ontploffing ontstaat doordat plotseling heel krachtig gassen of dampen vrijkomen.
Als de ontploffing is ontstaan in een vat, moet een opening in de wand van het vat zijn ontstaan door de
druk van gassen of dampen die zich daarin bevinden. En door die opening moet de druk binnen en buiten
het vat plotseling gelijk zijn geworden. Als de ontploffing buiten een vat is ontstaan, moet de ontploffing het
gevolg zijn van een scheikundige reactie.
Opruimingskosten: De kosten voor het afbreken, opruimen, afvoeren, storten en vernietigen van verzekerde
zaken. Het gaat om kosten die niet in de schadevergoeding zelf zijn opgenomen en het noodzakelijke gevolg
zijn van een verzekerde gebeurtenis.
Opzet: Bewust handelen dat waarschijnlijk of zeker schade veroorzaakt.
Over- of onderstroming: Ontstaan door het opstuwen van zeewater door storm of andere meteorologische
invloeden of door een aard- of zeebeving.
Overspanning: Tijdelijk te hoge spanning door een blikseminslag.
Oververzekering: Verzekering waarbij de verzekerde som hoger is dan de werkelijke waarde dan de
verzekerde zaak.
Partijentaxatie: Als OOM en de verzekeringnemer zelf de verzekerde zaken hebben gewaardeerd, geldt de
voortaxatie vanaf de dagtekening van het rapport tot het einde van de verzekering. Op uw polisblad moet
dan wel staan dat er sprake is van een voortaxatie door partijen. We hebben het recht om te bewijzen dat de
waarde van de verzekerde zaken op het moment van de verzekerde gebeurtenis te hoog was.
Polis: Document waarin de verzekeringsovereenkomst is vastgelegd.
Premier-risqueverzekering: Verzekering waarbij we zonder een beroep op onderverzekering te doen de
schade tot maximaal het door uzelf gekozen verzekerd bedrag vergoeden. Ook als het verzekerd bedrag
lager is dan de werkelijke waarde van de verzekerde zaken.
Premievervaldatum: De eerste dag van de periode waarvoor u de premie moet betalen.
Reconstructiekosten: Kosten die u maakt om administratieve en financiële gegevens die op het risicoadres
aanwezig waren, zoals tekeningen, te reconstrueren en opnieuw in uw administratie op te nemen.
Risicoadres: Het adres of de locatie waar de verzekerde zaken zich bevinden. Het risicoadres staat op uw
polisblad.
Roekeloosheid: Afkeurenswaardig gedrag dat grenst aan opzet.
Samenloop: Als meerdere verzekeringen tegelijkertijd dekking bieden voor hetzelfde verzekerd belang tegen
dezelfde verzekerde gebeurtenis.
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Saneringskosten: De kosten voor het ongedaan maken van milieuschade. Onder ongedaan maken verstaan
we onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond of (grond)water
en isolatie van een verontreiniging.
Sloopwaarde: Het bedrag dat u kunt krijgen voor de onderdelen van het gebouw die nog bruikbaar of
waardevol zijn. De kosten voor het laten afbreken, wegruimen, afvoeren en storten van het sloopafval
trekken we hiervan af.
Storm: Een windsnelheid van minstens 14 meter per seconde (windkracht 7).
Totaalschade: Als de reparatiekosten hoger zijn dan de economische waarde van het voertuig, spreken we
van totaalschade (total loss). Reparatie is economisch niet meer verantwoord.
Vandalisme: Het opzettelijk vernielen van andermans spullen zonder dat de dader daaraan zelf materieel
voordeel behaalt.
Variabele kosten: De kosten die afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten toenemen of afnemen.
Vaste kosten: De kosten die niet afhankelijk zijn van de bedrijfsactiviteiten.
Verkoopwaarde: Het bedrag dat u kunt krijgen als u het gebouw met dezelfde bestemming, maar zonder de
grond, zou verkopen.
Verplaatsbaar object: Een object dat kan worden verplaatst, zoals bedrijfs- en verkoopwagens, portakabins,
containers, vaartuigen en woonboten. Het verplaatsbaar object staat omschreven op uw polisblad.
Vervangingswaarde: Het bedrag dat nodig is om zaken van dezelfde soort, kwaliteit, staat en ouderdom te
kopen.
Verzekeraar: Partij bij de verzekeringsovereenkomst die een risico van de verzekeringnemer heeft
overgenomen.
Verzekerd bedrag: Het bedrag waarvoor u de verzekerde zaak bij OOM heeft verzekerd. Hierbij houden we
rekening met het waardebegrip dat voor de verzekerde zaak van toepassing is. Het verzekerd bedrag staat
op uw polisblad.
Verzekerd belang: Uw belang bij het behoud van de verzekerde zaak. Bijvoorbeeld omdat u de eigenaar bent
van de verzekerde zaak, een ander zakelijk recht heeft of risico draagt voor het behoud ervan of de aansprakelijkheid daarvoor.
Verzekerde gebeurtenis: Een gebeurtenis die onder de dekking van uw verzekering valt.
Verzekerde zaak: De verzekerde zaak zoals omschreven op uw polisblad.
Verzekeringnemer: Partij bij de verzekeringsovereenkomst die een risico aan de verzekeraar heeft overgedragen.
Voortaxatie: Voorafgaand aan een verzekerde gebeurtenis alvast de waarde van de verzekerde zaak of het
verzekerd belang vaststellen. Deze vaststelling is onderdeel van de polis.
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Waardebegrip: De maatstaf die we gebruiken om de waarde van een verzekerde zaak vast te stellen.
We gebruiken de volgende waardebegrippen:
• herbouwwaarde;
• herinvestering;
• kostprijs;
• nieuwwaarde;
• verkoopwaarde;
• vervangingswaarde.
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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
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