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Toelichting Bijzondere voorwaarden module Inbraak
Als op uw polisblad staat dat u de module Inbraak heeft afgesloten, heeft u recht op de dekking die we
beschrijven in de artikelen van deze bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden van de OOM
Combinatiepolis, de bijzondere voorwaarden en de begrippenlijst vormen een geheel. Lees ze daarom alle
drie goed door.
Premier-risqueverzekering
De module Inbraak is een premier-risqueverzekering. In artikel 10 van de algemene voorwaarden van de
OOM Combinatiepolis leest u hoe we de schadevergoeding van een premier-risqueverzekering
berekenen.

Inhoudsopgave
1. Wat zijn de verzekerde gebeurtenissen van de module Inbraak?
2. Welke preventieve maatregelen moet u nemen?
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1. Wat zijn de verzekerde gebeurtenissen van de module
Inbraak?
In onderstaande tabel lichten we toe wat wel en niet onder de dekking van uw verzekering valt.
Schadegebeurtenis

Wel verzekerd

Niet verzekerd

Inbraak

Uw verzekering dekt:
• braakschade aan verzekerde
zaken;
• diefstal van verzekerde zaken na
inbraak;
• vernieling van verzekerde zaken na
inbraak.

Zaken die zich niet in een gebouw of
verplaatsbaar object bevinden.
Vernieling als het gebouw of het
deel van het gebouw buiten gebruik
is.

Als de dader verzekerde zaken heeft
gestolen terwijl ze in een voertuig
lagen, is dit alleen verzekerd als u
kunt aantonen dat hij het voertuig
door middel van braak van buitenaf
is binnengedrongen. Dit geldt ook
als het voertuig zelf is gestolen.
Beroving en afpersing

Beschadiging of verlies van de
verzekerde zaken door beroving of
afpersing, waarbij de dader geweld
gebruikte of bedreigingen uitte.

2. Welke preventieve maatregelen moet u nemen?
We verwachten van u dat u een aantal preventieve maatregelen neemt. Heeft u een of meer van deze
maatregelen niet genomen en ontstaat er schade? Dan valt de schade alleen onder de dekking van uw
verzekering als u kunt aantonen dat die niets te maken heeft met de niet genomen maatregel.
• Hang- en sluitwerk SKG**. Uw gebouwen moeten gecertificeerd hang- en sluitwerk SKG** hebben.
• Alarminstallatie in voertuigen. Uw voertuigen met inventaris en goederen moeten een werkende
alarminstallatie hebben. Deze installatie is goedgekeurd door de Stichting Certificering Motorrijtuigen
beveiliging en heeft minimaal klasse 2.
• Waardevolle zaken tijdens opslag. Laat geen waardevolle en diefstalgevoelige zaken achter in de
strandhuisjes of andere strandaccommodaties die u tijdens de winterperiode heeft opgeslagen. Onder
waardevolle en diefstalgevoelige zaken verstaan we onder meer audiovisuele apparatuur (inclusief
randapparatuur) en geluid- en beelddragers.
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