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ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

1.1 Audiovisuele apparatuur

 Beeld-, geluids-, ontvangst-, en zendapparatuur, zoals 

radio’s, platenspelers, CD-spelers, beeldplaatspelers, tele-

visietoestellen, videocamera’s, band-, cassette- en video-

recorders, alsmede alle soorten computerapparatuur zoals 

personal- en spelcomputers. Alles met inbegrip van de 

daarbij gebruikelijke randapparatuur en overige hulpmid-

delen zoals (beeld)platen, compact discs, banden, casset-

tes, floppy’s, boxen, monitoren, schrijf- en afdrukeenheden.

1.2 Bereddingskosten

 Kosten van maatregelen die tijdens de geldigheidsduur 

van de verzekering door of vanwege verzekeringnemer of 

een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs gebo-

den zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade 

af te wenden waarvoor – indien gevallen – de verzekering 

dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kos-

ten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan 

schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde 

maatregelen worden ingezet.

1.3 Blikseminslag

 Directe inslag door atmosferische ontlading op voorwerpen 

die zich bevinden in het gebouw op het risicoadres.

1.4 Braak

 Het wederrechtelijk toegang verschaffen met geweld, dat 

wil zeggen met zichtbare beschadiging door verbreking van 

afsluitingen.

1.5 Brand

 Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen 

gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich 

uit eigen kracht voort te planten. 

 Derhalve is onder andere geen brand:

a. zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;

b. doorbranden van elektrische apparaten;

c. oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en 

ketels.

1.6 Dagwaarde

 De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor tech-

nische en/of economische veroudering, daarbij rekening 

houdende met de staat van onderhoud van de verzekerde 

zaak.

1.7 Fraude

 Het plegen of het trachten te plegen van valsheid in 

geschrifte, bedrog, benadeling van schuldeisers of recht-

hebbenden en/of verduistering door bij de totstandkoming 

en/of bij de uitvoering van de verzekering betrokken perso-

nen en/of organisaties, met als doel het onder valse voor-

wendsels verkrijgen van een verzekeringsdekking of een 

uitkering of prestatie waarop geen recht bestaat.

1.8 Inboedel

 Alle roerende zaken waarvan verzekerde de eigenaar is en 

die behoren tot de particuliere huishouding van verzekerde 

met inbegrip van lijfsieraden en audiovisuele apparatuur.

1.9 Lijfsieraden

 Sieraden (inclusief horloges) die zijn bestemd om op of 

aan het lichaam te worden gedragen en die geheel of ten 

dele bestaan uit edel- of ander metaal, gesteente, mineraal, 

ivoor, (bloed)koraal of dergelijke stoffen, alsmede parels.

1.10 Maatschappij

 OOM Schadeverzekering N.V. Deze maatschappij is geregi-

streerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

1.11 Molest

 Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse 

onlusten, oproer, muiterij. De definities van deze vor-

men van molest maken deel uit van de tekst die door het 

Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 

1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den 

Haag is gedeponeerd.

1.12 Nieuwwaarde

 Het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe 

zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

1.13 Ontploffing

 Onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende 

hevige krachtsuiting van gassen of dampen, met inachtne-

ming van het volgende:

Als de ontploffing ontstaan is:

a. binnen een – al dan niet gesloten – vat, dan moet:

1  een opening in de wand van het vat ontstaan zijn 

door de druk van de zich daarin bevindende gassen 

of dampen en;

2  door die opening moet de druk binnen en buiten het 

vat plotseling aan elkaar gelijk geworden zijn.

b. buiten een vat, dan moet die krachtsuiting het onmid-

dellijk gevolg zijn van een scheikundige reactie.

 Hoe de gassen of dampen ontstaan zijn, respectievelijk of 

die al dan niet voor de ontploffing aanwezig waren, is niet 

relevant.

 Onder ontploffing wordt niet verstaan: implosie.

1.14 Opruimingskosten

 De kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten 

en vernietigen van de verzekerde zaken, die niet reeds in 

de in artikel 7.1 bedoelde vaststelling zijn begrepen en het 

noodzakelijke gevolg zijn van een gebeurtenis waartegen 

verzekerd is. Het bepaalde in artikel 4.5 blijft onvermin-

derd van kracht.

1.15 Overspanning/inductie

 Bliksemontlading anders dan begrepen onder blikseminslag.

1.16 Premier risque-verzekering

 Verzekering waarbij de maatschappij zonder een beroep op 

onderverzekering te doen de schade tot maximaal de ver-

zekerde som volledig vergoedt, ook al overtreft de waarde 

van de verzekerde zaken de verzekerde som.

1.17 Risicoadres

 Het op het polisblad onder risicoadres bedoelde gebouw 

of gedeelte van het gebouw dat uitsluitend in gebruik is bij 

verzekerde als particuliere bewoning. Onder gebouw wor-
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den eveneens verstaan de bij dit gebouw behorende bijge-

bouwen en privé bergruimten in flatgebouwen.

1.18 Storm

 Een windsnelheid van minstens 14 meter per seconde 

(windkracht 7).

1.19 Unigarant N.V.

 De verzekeringsmaatschappij die in geval van schade 

namens de maatschappij de schadeafhandeling regelt. De 

contactgegevens zijn opgenomen in artikel 5.2.

1.20 Verzekerde

 Ieder als zodanig op de polis vermelde persoon.

1.21 Verzekeringnemer

 Degene die de verzekeringsovereenkomst met de maat-

schappij is aangegaan en als zodanig op het polisblad ver-

meld staat.

ARTIKEL 2. DEKKINGSGEBIED

De verzekering is van kracht in de gehele wereld, maar niet in 

Nederland, en dan uitsluitend op het risicoadres, zoals vermeld 

op het polisblad.

 

ARTIKEL 3. DEKKINGSOMSCHRIJVINGEN

3.1 a.  Deze verzekering is een premier risque-verzekering. Tot 

maximaal het verzekerde bedrag wordt verzekerd tegen 

materiële schade aan of verlies van de inboedel van ver-

zekerde aanwezig op het risicoadres door een gevaar als 

hieronder genoemd, ongeacht of dit is veroorzaakt door 

eigen gebrek, eigen bederf of uit de aard en de natuur 

van het gevaarsobject zelf onmiddellijk voortspruit.

b. Met schade aan de verzekerde zaken doordat deze zelf door 

het gevaar worden getroffen wordt gelijkgesteld schade aan 

deze en andere verzekerde zaken die daarvan het gevolg is.

c. Schade aan verzekerde zaken is ook verzekerd als die 

schade is veroorzaakt doordat niet-verzekerde zaken door 

een verzekerd gevaar getroffen zijn en de schade aan de 

verzekerde zaken het gevolg is van de nabijheid van de 

niet-verzekerde zaken.

3.2 Lijfsieraden zijn verzekerd tot maximaal € 1.000,- en audio-

visuele apparatuur is verzekerd tot maximaal € 2.500,-. 

3.3 Gedekte gevaren/gebeurtenissen:

a. brand;

b. ontploffing;

c. blikseminslag;

d. inductie/overspanning door bliksemontlading;

e. storm;

f. lucht- en ruimtevaartuigen;

g. inbraak, diefstal of een poging daartoe, waarbij de dader 

het gebouw waarin zich verzekerde objecten bevinden, 

binnengedrongen is, of getracht heeft binnen te dringen 

door middel van braak van buitenaf aan bedoeld gebouw of 

een daarmee binnenshuis gemeenschap hebbend gebouw;

h. gewelddadige beroving en afpersing;

i. vandalisme nadat de dader het gebouw na braak binnen-

gedrongen is. Deze dekking geldt niet bij gebouwen of 

gedeelten daarvan, die buiten gebruik zijn gesteld.

3.4 Boven de verzekerde som worden vergoed:

a. bereddingskosten, zo nodig tot maximaal 100% van de 

verzekerde som;

b. opruimingskosten tot maximaal 10% van de verzekerde 

som.

3.5 Verzekerde periode

 De verzekerde kosten komen voor vaststelling van de uitke-

ring in aanmerking voor zover gemaakt tijdens de periode 

gedurende welke de verzekering van kracht is.

3.6 Onzeker voorval

 De verzekering biedt uitsluitend dekking indien en voor 

zover is voldaan aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld 

in artikel 7:925 BW. Aan dit vereiste van onzekerheid is vol-

daan indien en voor zover de schade op vergoeding waarvan 

aanspraak wordt gemaakt het gevolg is van een gebeurtenis 

waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verze-

kering onzeker was dat daaruit voor verzekeringnemer/ver-

zekerde, dan wel voor een derde, schade was ontstaan dan 

wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ont-

staan.

3.7 Terrorisme

 De gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) 

verband houdt met terrorisme, kwaadwillige besmetting 

of preventieve maatregelen, zijn verzekerd, overeenkom-

stig de dekking en de definities zoals die zijn neergelegd in 

het “Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse 

Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. 

(NHT)” en het “Protocol afwikkeling claims Nederlandse 

Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. 

(NHT)” alsmede de toelichting daarop. De tekst van bedoeld 

Clausuleblad en Protocol alsmede de toelichting daarop kan 

geraadpleegd of gedownload worden via de website van het 

NHT, www.terrorismeverzekerd.nl, of opgevraagd worden bij 

de maatschappij.

3.8 Vreemde valuta

 Rekeningen die in vreemde valuta luiden, zullen in euro wor-

den omgerekend volgens de dagkoers.

ARTIKEL 4. UITSLUITINGEN

Van de verzekering is uitgesloten schade aan:

4.1 geld, geldswaardig papier waaronder ook wordt verstaan 

bijvoorbeeld telefoonkaarten, strippenkaarten, abonne-

menten voor het openbaar vervoer, enzovoort, onbewerkte 

edele metalen en ongezette edelgesteenten;

4.2 postzegel- en muntenverzamelingen. 

Verder is van de verzekering uitgesloten schade veroorzaakt door 

of ontstaan uit:

4.3 aardbeving en vulkanische uitbarsting. Bij schaden die ont-

staan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 

uur nadat zich in of nabij de verzekerde zaken de gevolgen 

van aardbeving of vulkanische uitbarsting hebben geopen-

baard, dient verzekerde te bewijzen, dat de schade niet aan 

die verschijnselen is toe te schrijven;

4.4 overstroming ten gevolge van het bezwijken of overlopen 

van dijken, kaden, sluizen, oevers of andere waterkeringen, 

ongeacht of dit werd veroorzaakt door storm. Deze uitslui-

ting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door 

overstroming;

4.5 milieuschade. Hieronder wordt verstaan kosten voor 

het ongedaan maken van een verontreiniging van de 

bodem, het oppervlaktewater en/of enig(e) al dan niet 

ondergronds(e) water(gang). Onder ongedaan maken 

wordt verstaan onderzoek, reiniging, opruiming, transport, 

opslag, vernietiging en vervanging van grond en/of (grond)

water en/of isolatie van een verontreiniging.

Tevens bestaat, voor zover niet uitdrukkelijk anders is vermeld 

op het polisblad, geen aanspraak op vergoeding van kosten:

4.6 ontstaan door, dan wel verband houdend met atoomkern-

reacties en de daarbij ontstane splitsingsproducten, onver-
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schillig hoe de reacties zijn ontstaan, anders dan bij een op 

de verzekerde toegepaste medische behandeling;

4.7 ontstaan door molest;

4.8 indien, zo deze verzekering niet zou bestaan, aanspraak 

gemaakt zou kunnen worden op een vergoeding, uitkering 

en/of hulpverlening op grond van een andere verzekering, 

wet of voorziening, al dan niet van oudere datum. Deze 

verzekering is dan pas in de laatste plaats geldig. In dat 

geval komt uitsluitend de schade voor vergoeding, uitke-

ring en/of hulpverlening in aanmerking, die het bedrag te 

boven gaat waarop elders aanspraak gemaakt kan worden 

of gemaakt zou kunnen worden indien deze verzekering 

niet zou bestaan. Artikel 7:961 lid 1 BW is niet van toepas-

sing;

4.9 indien de maatschappij door verzekeringnemer, verzekerde 

en/of tot uitkering gerechtigde opzettelijk wordt misleid 

door voor de beoordeling van de aanspraak voor de maat-

schappij van belang zijnde feiten en omstandigheden te 

verzwijgen en/of valse opgaven te verstrekken, tenzij de 

misleiding deze uitsluiting niet rechtvaardigt;

4.10 van een schade die direct of indirect verband houdt met of 

veroorzaakt is door het door de verzekerde deelnemen aan 

of willens en wetens bijwonen van kaping, staking, opstand 

en/of terreurdaad;

4.11 van een schade die direct of indirect verband houdt met 

of veroorzaakt is tijdens het (mede)plegen van een misdrijf 

door de verzekerde;

4.12 indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste of 

onbewuste roekeloosheid van de verzekerde of iemand die 

belang heeft bij de uitkering;

4.13 indien door de verzekeringnemer, verzekerde of de tot de 

uitkering gerechtigde een verkeerde voorstelling van zaken 

is gegeven of een onware opgave is gedaan en de maat-

schappij daardoor in haar belangen is geschaad. Indien 

de belangenschending niet zodanig is dat deze uitsluiting 

rechtvaardigt, zal de maatschappij de schade als gevolg van 

de verkeerde voorstelling van zaken of onware opgave van 

de verzekeringnemer, verzekerde of tot uitkering gerech-

tigde in mindering brengen op de eventuele uitkering dan 

wel, wanneer uitkering reeds heeft plaatsgevonden, ver-

halen op degene die de verkeerde voorstelling van zaken 

heeft gegeven of de onware opgave heeft gedaan. Indien de 

verkeerde voorstelling van zaken is gegeven of een onware 

opgave is gedaan met de opzet de maatschappij te mislei-

den, bestaat nooit aanspraak op vergoeding van kosten.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN

5.1 Verplichtingen bij schade

Verzekerde is verplicht:

a. onmiddellijk maatregelen te nemen ter voorkoming en 

beperking van eventuele uitbreiding van de schade;

b. na brandstichting, inbraak, diefstal, beroving of vanda-

lisme hiervan onmiddellijk aangifte te doen bij de plaat-

selijke politie en een afschrift van de bevestiging van 

aangifte bij de plaatselijke politie aan de maatschappij te 

zenden.

5.2 Schademeldingsplicht

 Zodra verzekeringnemer/verzekerde op de hoogte is of 

behoort te zijn van een gebeurtenis die voor de maatschap-

pij tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die 

gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is te mel-

den bij: 

Unigarant N.V.

Postbus 50.000

7900 RP  Hoogeveen

Nederland

Tel. +31 (0)528 - 29 99 66

5.3 Schade-informatieplicht

a. Verzekeringnemer/verzekerde is verplicht binnen rede-

lijke termijn aan de maatschappij, haar geneeskundig 

adviseur of hen die met de controle zijn belast, alle inlich-

tingen en bescheiden te verschaffen die voor de maat-

schappij van belang zijn om de uitkeringsplicht te beoor-

delen.

b. Dit betekent onder meer dat alle nota’s op zodanige wijze 

gespecificeerd moeten worden dat er zonder verdere 

navraag uit kan worden opgemaakt tot welke vergoeding 

de maatschappij is gehouden.

5.4 Medewerkingsplicht

a. Verzekeringnemer/verzekerde is verplicht zijn volle mede-

werking te verlenen en alles na te laten wat de belangen 

van de maatschappij zou kunnen schaden.

b. Dit betekent onder meer dat hij verplicht is de maat-

schappij opgave te doen van alle hem bekende overige 

verzekeringen die ten tijde van de gebeurtenis dekking 

geven tegen schade die onder deze verzekering wordt 

geclaimd.

c. Ook is hij verplicht de maatschappij behulpzaam te zijn 

bij het zoeken van verhaal (regres) op een aansprakelijke 

derde. 

d. Tevens is verzekeringnemer/verzekerde verplicht zich te 

onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid.

5.5 Sanctie bij niet nakomen verplichtingen

a. Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ont-

leend indien verzekeringnemer/verzekerde een of meer 

van bovenstaande polisverplichtingen niet is nagekomen 

en daardoor de maatschappij in haar belangen heeft 

geschaad. 

b. Van een belangenschending is geen sprake bij een 

terechte erkenning van aansprakelijkheid of bij een 

erkenning van louter feiten.

c. Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzeke-

ringnemer/verzekerde de hiervoor genoemde verplichtin-

gen niet is nagekomen met de opzet de maatschappij te 

misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet 

rechtvaardigt.

 

ARTIKEL 6. EXPERTISE

6.1 De grootte van de schade 

 wordt vastgesteld:

a. door de maatschappij en de verzekerde in onderling over-

leg, of;

b. door een gezamenlijk te benoemen expert, of;

c. door twee experts, waarvan de verzekerde en de maat-

schappij er ieder één benoemen. Voor aanvang van de 

werkzaamheden benoemen beide experts een derde 

expert. Bij gebrek aan overeenstemming stelt deze, na 

beide experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben, 

de omvang van de schade overeenkomstig de polisvoor-

waarden vast binnen de grenzen van de beide taxaties.

 Medewerking aan de omschreven gang van zaken houdt voor 

de maatschappij geen erkenning van vergoedingsplicht in. 

6.2 Medewerking

 Verzekerde en maatschappij zijn verplicht de experts alle 
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medewerking te geven die deze voor een juiste taakvervul-

ling nodig oordelen, waaronder het ter inzage geven van de 

polis en het verschaffen van inlichtingen omtrent oorzaak, 

toedracht en omvang van de schade. 

6.3 Honoraria en kosten

 Honoraria en kosten van experts en deskundigen zijn ten 

volle voor rekening van de maatschappij voor zover de 

schade verzekerd is. Overtreft echter het totaal aan declara-

ties van de door verzekerde benoemde expert(s) en de door 

deze geraadpleegde deskundige(n) het overeenkomstige 

totaal van de kant van de maatschappij, dan is het meerdere 

voor rekening van verzekerde.

ARTIKEL 7. VASTSTELLING VAN DE OMVANG VAN DE 

SCHADE

De verplichting van de maatschappij tot schadevergoeding 

bestaat uit:

7.1 het verschil tussen de nieuwwaarde van de verzekerde zaken 

onmiddellijk voor en onmiddellijk na het voorval of – naar 

keuze van de maatschappij – de herstelkosten onmiddellijk 

na het voorval van die zaken, die naar het oordeel van de 

expert(s) voor herstel vatbaar zijn.

 Voor de volgende zaken wordt uitgegaan van de dagwaarde:

a. zaken waarvan de dagwaarde voor de schade minder 

bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;

b. zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor ze 

bestemd waren;

c. bromfietsen;

d. zaken met antiquarische of zeldzaamheidswaarde;

e. antennes en zonweringen.

7.2 het bedrag van de bereddingskosten.

7.3 het bedrag van de opruimingskosten.

ARTIKEL 8. EIGEN RISICO

8.1 Per schadegeval geldt een eigen risico van € 250,-.

8.2 Het eigen risico wordt in mindering gebracht op het over-

eenkomstig de polisvoorwaarden vastgestelde schadebedrag.

 

ARTIKEL 9. PREMIEBETALING, -RESTITUTIE EN 

SCHORSING

9.1 De verzekeringnemer is verplicht op de premievervaldatum 

de verschuldigde premie, met inbegrip van de kosten en 

indien van toepassing de assurantiebelasting, bij vooruitbe-

taling te voldoen.

9.2 Aanvangspremie

a. Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet 

uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het beta-

lingsverzoek betaalt, of weigert te betalen, wordt zonder 

dat een nadere ingebrekestelling door de maatschappij 

is vereist, geen dekking verleend ten aanzien van alle 

gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden op of na de 

ingangs- dan wel wijzigingsdatum.

b. Onder aanvangspremie wordt mede verstaan: de premie 

die de verzekeringnemer in verband met een tussentijdse 

wijziging van de verzekering verschuldigd wordt.

9.3 Vervolgpremie

a. Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie weigert 

te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van 

gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden op of na de 

premievervaldatum. 

b. Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig 

betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van 

gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de vijf-

tiende dag nadat de maatschappij de verzekeringnemer 

na de premievervaldatum schriftelijk heeft aangemaand 

en betaling is uitgebleven.

c. Onder vervolgpremie wordt mede verstaan: de premie 

die de verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging van 

de verzekering verschuldigd wordt.

9.4 Voor de kosten waartoe de noodzaak of de verwachting om 

die te maken zich geopenbaard heeft in de tijd dat de verze-

kering is of was geschorst, is geen vergoeding verschuldigd.

9.5 De verzekeringnemer blijft gehouden de premie, alsmede de 

invorderingskosten, te voldoen.

9.6 De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die 

hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen de ver-

zekeringnemer verschuldigd – onder andere premie, assu-

rantiebelasting en (invorderings)kosten – is, voor het geheel 

door de maatschappij is ontvangen. In geval van overeenge-

komen termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in kracht 

wordt hersteld nadat alle onbetaald gebleven termijnen zijn 

voldaan.

9.7 Indien de verzekeringnemer de premie verschuldigd op de 

eerste premievervaldag niet tijdig betaalt of weigert te beta-

len, alsmede indien de verzekeringnemer de vervolgpremie 

niet tijdig betaalt of weigert te betalen, eindigt de verzeke-

ring door schriftelijke opzegging door de maatschappij. In 

geval van niet tijdige betaling van de vervolgpremie echter 

uitsluitend indien de maatschappij verzekeringnemer na het 

verstrijken van de premievervaldag vruchteloos tot betaling 

van de vervolgpremie heeft aangemaand. De verzekering 

eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het, 

behoudens in geval van opzet tot misleiding, niet eerder dan 

twee maanden na de datum van dagtekening van de opzeg-

gingsbrief. De opzegging laat de schorsing van de verzeke-

ring op basis van de voorgaande bepalingen tot de datum 

waarop de verzekering eindigt, onverlet.

9.8 Behalve bij opzegging wegens de opzet de maatschappij te 

misleiden, wordt bij tussentijdse opzegging de lopende pre-

mie naar billijkheid gerestitueerd.

ARTIKEL 10. GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING

10.1 Het aanvraagformulier met de daarin door de verzekering-

nemer of de verzekerde gedane, al dan niet eigenhandig 

geschreven mededelingen, alsmede eventuele schriftelijke 

gegevens daarbij afzonderlijk door de verzekeringnemer of 

de verzekerde verstrekt, gelden als grondslag van deze ver-

zekering en worden geacht met de polis één geheel uit te 

maken.

10.2 a.  Indien de verzekeringnemer niet heeft voldaan aan zijn 

mededelingsplicht als bedoeld in artikel 7:928 BW en 

daarbij heeft gehandeld met de opzet de maatschap-

pij te misleiden of wanneer de maatschappij bij kennis 

van de ware stand van zaken geen verzekering zou heb-

ben gesloten, is de maatschappij bevoegd binnen twee 

maanden na ontdekking de verzekering te beëindigen 

op een door de maatschappij te bepalen tijdstip zonder 

inachtneming van een opzegtermijn.

b. De verzekeringnemer kan de verzekering met onmid-

dellijke ingang opzeggen binnen twee maanden nadat 

de maatschappij een beroep op het niet nakomen van 

de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzeke-

ringsovereenkomst heeft gedaan, daaronder begrepen 

de situatie waarbij de maatschappij zich bij verwezenlij-
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king van het risico op de niet-nakoming van de medede-

lingsplicht beroept.

10.3 De maatschappij kan bij niet-nakoming door de verzeke-

ringnemer van zijn mededelingsplicht bij het aangaan van 

de verzekeringsovereenkomst aan de verzekeringnemer 

een voorstel doen de verzekeringsovereenkomst tegen 

gewijzigde voorwaarden voort te zetten. Het recht op uit-

kering wordt beoordeeld aan de hand van artikel 7:930 BW.

 

ARTIKEL 11. DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING

11.1 Langlopende verzekeringen

 De verzekering is aangegaan voor een periode van 1 jaar en 

wordt daarna telkens stilzwijgend voor een gelijke periode 

verlengd, tenzij de verzekeringnemer of de maatschappij 

ten minste 2 maanden voor het verstrijken van zodanige 

periode de verzekering per aangetekend schrijven heeft 

opgezegd.

11.2 Kortlopende verzekeringen

a. De verzekering is aangegaan voor een periode zoals op 

het polisblad is vermeld. 

b. Het is niet mogelijk de verzekering te verlengen, maar 

er kan wel een nieuwe verzekering worden aange-

vraagd. Hiervoor dient een aanvraagformulier bij de 

maatschappij te worden ingediend.

c. In uitzondering op het in sub b bepaalde, kan de verze-

kering éénmalig verlengd worden voor een periode van 

maximaal 30 dagen.

11.3 Opzegbaar door de maatschappij

 De maatschappij heeft het recht de verzekering onmiddel-

lijk eenzijdig te beëindigen ingeval verzekeringnemer en/

of verzekerde zich jegens de maatschappij schuldig maakt/

maken aan (een poging tot) oplichting, bedrog, het opzet-

telijk doen van onjuiste mededeling(en) en/of andere ern-

stige misdragingen (zoals dwang en bedreiging). In die 

gevallen zal de verzekering met inbegrip van de eventuele 

aanvullende verzekeringen worden beëindigd met ingang 

van de dag waarop het bedoelde feit heeft plaatsgevonden 

of op een andere door de maatschappij te bepalen datum. 

11.4 Opzegbaar na schade

 Zowel de maatschappij als de verzekeringnemer hebben 

het recht, tot 30 dagen nadat de maatschappij een definitief 

standpunt ten aanzien van een schade heeft ingenomen, de 

verzekering schriftelijk op te zeggen. De verzekering ein-

digt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het 

niet eerder dan twee maanden na de datum van dagteke-

ning van de opzeggingsbrief, behoudens in het geval dat de 

opzegging verband houdt met de opzet van een verzekerde 

of de verzekeringnemer de maatschappij te misleiden.

ARTIKEL 12. HERZIENING VAN DE PREMIE EN/OF DE 

VOORWAARDEN

12.1 De maatschappij heeft het recht de voorwaarden van ver-

zekering en de premies van de bij haar lopende polissen en 

bloc dan wel groepsgewijs te herzien. Een dergelijke her-

ziening geschiedt voor iedere verzekering op een door de 

maatschappij vast te stellen datum.

12.2 De maatschappij doet van de voorgenomen herziening 

mededeling aan de verzekeringnemer.

12.3 De verzekeringnemer heeft het recht niet akkoord te gaan 

met een herziening die een vermindering van de dekking 

dan wel een verhoging van de premie tot gevolg heeft. 

Indien de verzekeringnemer dit binnen 1 maand na de in 

lid 1 genoemde datum aan de maatschappij heeft mede-

gedeeld, eindigt de verzekering per de in lid 1 genoemde 

datum, met restitutie van premie over de niet verstreken 

periode waarover de premie is betaald.

12.4 Heeft de maatschappij binnen de genoemde periode van 

1 maand na de in lid 1 genoemde datum geen mededeling 

van de verzekeringnemer ontvangen, dan wordt de ver-

zekering gecontinueerd op de nieuwe voorwaarden en/of 

tegen de nieuwe premie.

ARTIKEL 13. WIJZIGING VAN HET RISICO

13.1 Iedere wijziging in de samenstelling van het gezin en iedere 

andere wijziging die invloed heeft op de rechten en plich-

ten uit deze verzekeringsovereenkomst dient ten spoedig-

ste, doch uiterlijk binnen 1 maand na het tijdstip waarop 

de wijziging zich heeft voorgedaan, schriftelijk aan de 

maatschappij te worden meegedeeld. Indien de verzeke-

ringnemer het hierboven bepaalde nalaat, vervalt het recht 

op eventuele terugvordering van premie, evenals het recht 

op een eventuele schade-uitkering, dit laatste behoudens 

in het geval de wijziging dit niet rechtvaardigt.

13.2 Verzekeringnemer is verplicht een adreswijziging zo spoe-

dig mogelijk schriftelijk aan de maatschappij mee te delen. 

Kennisgevingen door de maatschappij aan de verzekering-

nemer geschieden rechtsgeldig aan het haar laatst bekende 

adres.

13.3 Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, maar 

uiterlijk binnen 1 maand, kennis te geven van gezinsuit-

breiding onder vermelding van naam (namen) en geboor-

tedatum (-data) van de betreffende persoon (personen).

 

ARTIKEL 14. PERSOONSGEGEVENS

14.1 a.  Bij de aanvraag van een verzekering worden persoons-

gegevens gevraagd. Deze worden door de maatschappij 

verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van 

overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingacti-

viteiten, ten behoeve van het waarborgen van de veilig-

heid en integriteit van de financiële sector, voor statis-

tische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke 

verplichtingen. 

b. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedrags-

code “Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instel-

lingen” van toepassing.

14.2 In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de 

maatschappij de gegevens van verzekeringnemer en/of 

verzekerde(n) raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. In 

dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onder-

ling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico’s te 

beheersen en fraude tegen te gaan. 

 Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepas-

sing. Zie www.stichtingcis.nl.

14.3 Een consumentenbrochure van de Gedragscode kan opge-

vraagd worden bij de maatschappij. De volledige tekst van 

de Gedragscode kan geraadpleegd worden via de website 

van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl. De 

Gedragscode kan ook opgevraagd worden bij het Verbond 

van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, tele-

foon 070-3338500).
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ARTIKEL 15. FRAUDE

Fraude (geheel of gedeeltelijk) heeft tot gevolg dat:

15.1 in het geheel geen verzekeringsuitkering plaatsvindt;

15.2 aangifte wordt gedaan bij de politie;

15.3 alle verzekering(en) waarbij de fraudeur als verzekeringne-

mer en/of als verzekerde is betrokken, wordt/worden beëin-

digd. Dit geldt voor de verzekeringen die afgesloten zijn 

bij OOM Schadeverzekering N.V., alsmede bij OOM Global 

Care N.V. en “O.O.M.” Onderlinge Molest-verzekering-

Maatschappij U.A. Indien sprake is van een tussentijdse 

opzegging zal de lopende premie overeenkomstig artikel 

9.8 niet worden gerestitueerd;

15.4 er een registratie plaatsvindt in het tussen verzekeraars 

gangbare signaleringssysteem;

15.5 eventueel uitgekeerde schade en onderzoekskosten wor-

den teruggevorderd.

 

OOM Schadeverzekering N.V.

Postbus 3036

2280 GA Rijswijk

Telefoon +31 (0)70 - 353 21 00

Fax +31 (0)70 - 360 18 73

E-mail info@oomverzekeringen.nl

www.oomverzekeringen.nl
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ARTIKEL 16. KLACHTEN EN GESCHILLEN

16.1 Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepas-

sing.

16.2 Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemid-

deling, totstandkoming en uitvoering van deze verzeke-

ringsovereenkomst kunnen schriftelijk worden ingediend 

bij de directie van de maatschappij.

16.3 a.  Wanneer het oordeel van de maatschappij voor hen niet 

bevredigend is, kunnen particulieren zich wenden tot

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257

2509 AG  Den Haag

www.kifid.nl

0900 - 355 22 48

b. Wanneer zij geen gebruik willen maken van deze klach-

tenbehandelingsmogelijkheden of de behandeling of 

uitkomst hiervan niet bevredigend vinden, kunnen zij 

het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter te Den 

Haag tenzij anders overeengekomen of bepaald.

16.4 Niet-particulieren kunnen zich niet wenden tot het 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Zij 

kunnen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter te 

Den Haag.

16.5 De uitgebreide “Klachten- en geschillenregeling OOM 

Verzekeringen” kan geraadpleegd en gedownload worden 

via www.oomverzekeringen.nl of opgevraagd worden bij de 

maatschappij.


