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Uw polisvoorwaarden wijzigingen. 
Wat zijn de belangrijkste verschillen?

Met ingang van 01-01-2021 gelden er nieuwe polisvoorwaarden. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste 
verschillen ten opzichte van uw huidige polisvoorwaarden. In de nieuwe polisvoorwaarden vindt u uitgebreid waarvoor 
u wel en niet bent verzekerd. 

Om de verzekeringsdekking van de nieuwe polisvoorwaarden zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw bestaande 
polisdekking kunnen er clausules geplaatst of verwijderd zijn. In uitzonderlijke gevallen zijn er ander polisvoorwaarden 
toegepast, omdat deze beter passend zijn bij uw verzekerde object. Dit kunt u zien op uw polisblad. 

n    Onderdelen van de oude algemene voorwaarden, zoals de begripsomschrijvingen, index, uitsluitingen en schaderegeling 
zijn opgenomen in de Bijzondere polisvoorwaarden

n  Nieuw: wat doet OWM als ik onder valse voorwendselen een verzekering afgesloten heb of een schade geclaimd heb

n    Uitbreiding: onder bepaalde voorwaarden bent u ook verzekerd voor bedrijfsschade door een gebeurtenis volgens  
tabel 1, ontstaan bij een partij waarmee u een relatie heeft, zoals een belangrijke afnemer of leverancier

n    Uitbreiding: bij onderverzekering wordt het verzekerde bedrag met maximaal 30% verhoogd (met een maximum van  
€ 50.000,-). Is het verzekerde bedrag dan nog lager dan de brutowinst dan is er sprake van onderverzekering en wordt 
een schadevergoeding aangepast

n   Voor MBE-0121 (agrarisch bedrijf) gelden de volgende uitbreidingen:

   -  onder bepaalde voorwaarden krijgt u een schadevergoeding voor bedrijfsschade ontstaan door mest dat stroomt 
of overloopt uit een mestopslag door een defect aan het systeem

  -  schadevergoeding voor bedrijfsschade ontstaan door uitval van ventilatoren door een storing bij een 
energieleverancier van minimaal 6 uur

n    Uitbreiding: onder bepaalde voorwaarden bent u ook verzekerd voor bedrijfsschade door een gebeurtenis volgens  
tabel 1, ontstaan bij een partij waarmee u een relatie heeft, zoals een belangrijke afnemer of leverancier

n    Uitbreiding: bij onderverzekering wordt het verzekerde bedrag met maximaal 30% verhoogd (met een maximum van  
€ 50.000,-). Is het verzekerde bedrag dan nog lager dan de brutowinst dan is er sprake van onderverzekering en wordt 
een schadevergoeding aangepast

n    Uitbreiding: vergoeding van schade door overspanning, inductie door bliksem en blikseminslag. De maximale vergoeding 
is 25% van het verzekerde bedrag van het gebouw, met een maximum van € 100.000,-

n    Beperking: het eigen risico voor storm-, sneeuwdruk- en hagelschade is verhoogd naar € 500,- per gebouw met een 
maximum van € 1.000,- per verzekerd adres

n    Voor AGE-0121 (agrarisch bedrijf) geldt de volgende uitbreiding: vergoeding van schade aan het gebouw door mest dat 
stroomt of overloopt uit een bovengrondse mestopslag als gevolg van een plotseling optredend defect

ALG-0121 WAS ALGEMENE VOORWAARDEN AV 2010

ABE-0121 OF MBE-0121 WAS SR BEDRIJFSSCHADE UGV 2010

ABE-0121 OF MBE-0121 WAS SR BEDRIJFSSCHADE BRAND/STORM 2010

AGE-0121 (AGRARISCH BEDRIJF) OF MGE-0121 (MKB) WAS SR E-UGV GEBOUWEN 2010



n    Beperking: alleen vergoeding van schade door inductie of overspanning als gevolg van bliksem of blikseminslag.  
Schade door andere vormen van inductie of overspanning is niet verzekerd

n  Verruiming: het eigen risco van € 125,- is vervallen

n    Beperking: het eigen risico voor storm-, sneeuwdruk- en hagelschade is verhoogd naar € 500,- per gebouw met een 
maximum van € 1.000,- per verzekerd adres

n    Verduidelijking: er is geen dekking voor niet zichtbare schade aan zonnepanelen, zoals kleine haarscheurtjes. Tenzij 
deze onzichtbare schade binnen 3 maanden (na een gedekte gebeurtenis) een aanzienlijk en aantoonbaar verminderd 
rendement heeft gegeven. Dit moet door een expert bevestigd worden

n  Glasschade aan zonnepanelen is uitgesloten

n   Als u verzekerd bent voor stormschade dan geldt de volgende beperking: het eigen risico voor storm-, sneeuwdruk- en 
hagelschade is verhoogd naar € 500,- per gebouw met een maximum van € 1.000,- per verzekerd adres

n  Uitbreiding: het eigen risico voor storm-, sneeuwdruk- en hagelschade is vervallen

n    Uitbreiding: vergoeding van schade als gevolg van een storing in de levering van elektriciteit, gas of water, veroorzaakt 
door een gedekte gebeurtenis die het nutsbedrijf treft. De storing moet minimaal 6 uur duren en de maximale vergoeding 
is € 25.000,- 

n    Uitbreiding: bent u als huurder verantwoordelijk voor het openbreken en weer herstellen van muren en vloeren bij schade 
door water of stoom (volgens tabel 1 bij vraag 1), dan worden deze kosten vergoed

n  Voor ARO-0121 (agrarisch bedrijf) gelden de volgende uitbreidingen:

  -  schadevergoeding bij hooibroei, de kosten voor het uithalen van het hooi op last van ons of van de brandweer, met 
een maximum van € 1.500,-

  -  onder bepaalde voorwaarden krijgt u een schadevergoeding voor schade door mest dat stroomt of overloopt uit 
een mestopslag door een defect aan het systeem

n  Voor MRO-0121 (MKB) geldt het volgende:

  -  beperking: schadevergoeding voor roerende zaken buiten het gebouw voor met name genoemde oorzaken is 
gemaximeerd tot 10% van het verzekerde bedrag met een maximum van € 50.000,-

  -  verduidelijking: aanpassingen, verbeteringen of uitbreidingen aangebracht aan de ruimte die u huurt 
(huurdersbelang) zijn alleen meeverzekerd als u dit aan ons heeft doorgegeven

n    Uitbreiding: schadevergoeding bij hooibroei, de kosten voor het uithalen van het hooi op last van ons of van de brandweer, 
met een maximum van € 1.500,-

n    Verduidelijking: aanpassingen, verbeteringen of uitbreidingen aangebracht aan de ruimte die u huurt (huurdersbelang) 
zijn alleen meeverzekerd als u dit aan ons heeft doorgegeven

n    Als u verzekerd bent voor stormschade dan geldt de volgende uitbreiding: het eigen risico voor storm-, sneeuwdruk- en 
hagelschade is vervallen

n  Beperking: het eigen risico is verhoogd van € 125,- naar € 250,- per gebeurtenis

AGE-0121 OF MGE-0121 (BIJ ZONNEPANELEN) WAS SR UGV-GEBOUW 2020 MET SR-INDUCTIE BEDRIJF 2010 

AGEBS-0121 WAS SR BRAND- OF SR BRAND/STORM GEBOUW 2010

AROBS-0121 WAS SR BRAND- OF SR BRAND/STORM ROERENDE ZAKEN 2010

ARO-0121 (AGRARISCH BEDRIJF) OF MRO-0121 (MKB) WAS SR E-UGV ROERENDE ZAKEN 2010

IVB-0121 WAS SR INDUCTIE BEDRIJF 2010



n    Beperking: de vergoeding van schade door overspanning en inductie door blikseminslag is maximaal 25% van het 
verzekerde bedrag van het gebouw, met een maximum van € 100.000,-

n    Als u verzekerd bent voor stormschade dan geldt de volgende beperking: het eigen risico voor storm-, sneeuwdruk- en 
hagelschade is verhoogd naar € 500,- per gebouw met een maximum van € 1.000,- per verzekerd adres

n  Uitbreiding: de vergoeding voor een noodvoorziening is verhoogd van € 150,- naar € 250,-

n    Beperking: de vergoeding van schade door overspanning en inductie door blikseminslag is maximaal 25% van het 
verzekerde bedrag van het gebouw, met een maximum van € 100.000,-

n    Beperking: schadevergoeding voor roerende zaken buiten het gebouw voor met name genoemde oorzaken is gemaximeerd 
tot 10% van het verzekerde bedrag met een maximum van € 50.000,-

n    Verduidelijking: aanpassingen, verbeteringen of uitbreidingen aangebracht aan de ruimte die u huurt (huurdersbelang) 
zijn alleen meeverzekerd als u deze aan ons heeft doorgegeven

n    Als u verzekerd bent voor stormschade dan geldt de volgende uitbreiding: het eigen risico voor storm-, sneeuwdruk- en 
hagelschade is vervallen

n    Beperking: het eigen risico voor stormschade aan aanpassingen, verbeteringen of uitbreidingen (huurdersbelang) aan uw 
huurwoning is verhoogd van € 180,- naar € 250,- per verzekerd adres

n    Uitbreiding: bent u als huurder verantwoordelijk voor openbreken en weer herstellen van muren en vloeren bij schade 
door water of stoom (volgens tabel 1 bij vraag 1), dan worden deze kosten vergoed

n   Beperking: de maximale vergoeding voor een verzekerde schade aan inboedel buiten de woning is € 1.250,- 

n  Uitbreiding: de vergoeding voor diefstal van inboedel uit een afgesloten auto is verhoogd van € 250,- naar € 500,-

n    Uitbreiding: een vergoeding bij schade aan tuinaanleg, bestrating en beplanting door enkele genoemde oorzaken, zonder 
dat er sprake hoeft te zijn van schade aan de woning. De schadevergoeding blijft maximaal 10% van verzekerde bedrag 
van de woning

n  Uitbreiding: polisdekking voor schade aan huisdieren, met een maximum van € 1.250,-

n    Verduidelijking: bruggen, zwembaden, zonnepanelen, hekwerken om de woning of siertuin zijn alleen verzekerd als deze 
bij ons bekend zijn en wij ze hebben geaccepteerd

n    Beperking: het eigen risico voor storm-, sneeuwdruk- en hagelschade is verhoogd van € 180,- naar € 250,- per verzekerd adres

n    Uitbreiding: een vergoeding bij schade aan tuinaanleg, bestrating en beplanting door enkele genoemde oorzaken, zonder 
dat er sprake hoeft te zijn van schade aan de woning. De schadevergoeding blijft maximaal 10% van verzekerde bedrag 
van de woning

n    Verduidelijking: bij schade bestaat de mogelijkheid om een aftrek toe te passen op het schadebedrag als er door het 
herstel of de vervanging sprake is van een duidelijke verbetering 

n  Uitbreiding: een vergoeding bij leidingbreuk zonder materiële schade aan de woning, met een maximum van € 1.250,-

MGE-0121 WAS SR BRAND- OF SR BRAND/STORM GEBOUW 2010

MGE-0121 (BIJ GLASVERZEKERING) WAS SR GLAS ZAKENPANDEN 2010

MRO-0121 WAS SR BRAND- OF SR BRAND/STORM ROERENDE ZAKEN 2010

OWI-0121 WAS SR ROYAAL INBOEDEL 2012

OWW-0121 WAS SR ROYAAL WOONHUIS 2012



n    Beperking: het eigen risico voor stormschade aan aanpassingen, verbeteringen of uitbreidingen (huurdersbelang) aan uw 
huurwoning is verhoogd van € 180,- naar € 250,- per verzekerd adres

n    Uitbreiding: bent u als huurder verantwoordelijk voor het openbreken en weer herstellen van muren en vloeren bij schade 
door water of stoom (volgens tabel 1 bij vraag 1), dan worden deze kosten vergoed

n  Beperking: de maximale vergoeding voor een verzekerde schade aan inboedel buiten de woning is € 1.250,-

n  Uitbreiding: de vergoeding van schade door diefstal van inboedel uit een afgesloten auto is verhoogd van € 250,- naar € 500,-

n    Uitbreiding: een vergoeding bij schade aan tuinaanleg, bestrating en beplanting door enkele genoemde oorzaken, zonder 
dat er sprake hoeft te zijn van schade aan de woning. De schadevergoeding blijft maximaal 10% van het verzekerde 
bedrag van de inboedel

n    Als u verzekerd bent voor stormschade dan geldt de volgende beperking: het eigen risico voor stormschade aan 
aanpassingen, verbeteringen of uitbreidingen (huurdersbelang) aan uw huurwoning is verhoogd van € 180,- naar € 250,- 
per verzekerd adres

n    Verduidelijking: bruggen, zwembaden, zonnepanelen, hekwerken om de woning of siertuin zijn alleen verzekerd als ze bij 
ons bekend zijn en wij ze hebben geaccepteerd

n   Beperking: het eigen risico voor storm-, sneeuwdruk- en hagelschade is verhoogd van € 180,- naar € 250,- per verzekerd adres

n    Uitbreiding: een vergoeding bij schade aan tuinaanleg, bestrating en beplanting door enkele genoemde oorzaken, zonder 
dat er sprake hoeft te zijn van schade aan de woning. De schadevergoeding blijft maximaal 10% van het verzekerde 
bedrag van de woning

n    Verduidelijking: bij schade bestaat de mogelijkheid om een aftrek toe te passen op het schadebedrag, als er door het 
herstel of de vervanging sprake is van een duidelijke verbetering 

n  Uitbreiding: een vergoeding bij leidingbreuk zonder materiële schade aan de woning, met een maximum van € 1.250,-

n  Verruiming: het eigen risco van € 125,- is vervallen

n  Beperking: het eigen risico voor storm-, sneeuwdruk- en hagelschade is verhoogd van € 180,- naar € 250,-

n    Verduidelijking: er is geen dekking voor niet zichtbare schade aan zonnepanelen, zoals kleine haarscheurtjes.  
Tenzij deze onzichtbare schade binnen 3 maanden (na een gedekte gebeurtenis) een aanzienlijk en aantoonbaar 
verminderd rendement heeft gegeven. Dit moet door een expert bevestigd worden

n  Glasschade aan zonnepanelen is uitgesloten

n  Beperking: het eigen risico voor storm-, sneeuwdruk- en hagelschade is verhoogd van € 180,- naar € 250,- per verzekerd adres

n  Uitbreiding: de vergoeding voor een noodvoorziening is verhoogd van € 150,- naar € 250,-

n  De voorwaarden van de Rundveeverzekering blijven samen met de Algemene Voorwaarden AV 2010 ongewijzigd van toepassing

n  De voorwaarden van de Stacaravanverzekering blijven samen met de Algemene Voorwaarden AV 2010 ongewijzigd van toepassing

SDI-0121 WAS SR E-UGV INBOEDEL 2010

SDI-0121 WAS SR BRAND- EN SR BRAND/STORM INBOEDEL 2010

SDW-0121 WAS SR E-UGV WOONHUIS 2010

SDW-0121 (BIJ ZONNEPANELEN) WAS SR UGV-GEBOUW 2010 MET SR-INDUCTIE BEDRIJF 2010

SDW-0121 WAS SR BRAND/STORM WOONHUIS 2010

SDW-0121 (BIJ GLASVERZEKERING) WAS SR GLAS WOONHUIS 2010

SR RUNDVEE 2010

SR UGV STACARAVAN 2010


