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Handleiding SOM 

De letters SOM staan voor Samenwerkende Onderlinge 

verzekeringMaatschappijen. En dat is precies de reden waarom 

SOM bestaat. De SOM is namelijk een initiatief van een 

veertigtal Onderlinge verzekeringsmaatschappijen met als doel 

om op een voordelige manier goede verzekerings- producten 

aan haar leden te kunnen bieden. 

Deze handleiding geeft meer informatie over de verzekeringen 

die een Onderlinge bij de SOM kan sluiten. We hebben hier de 

richtlijnen en acceptatie-normen vastgelegd. U kunt hier altijd 

de juiste procedures in terugvinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiebeheer 
 
Versie Datum Omschrijving 
9.2 14-12-2018 ‐ Toevoeging versiebeheer 

‐ Aanpassingen paragraaf 10:  Milieuschadeverzekering 
-  Aanpassingen paragraaf 5 ALV: toevoegingen mbt acceptatie van glastuinbouw  
- Aanpassingen paragraaf 5 ALV: update 

9.3 26-02-2019 - Aanpassing 4.2.6: rechtsbijstand claim > € 500: expert per mail aanvragen bij SOM 
9.4 07-05-2019 - Toevoeging Fietsverzekering; paragraaf 7.4 
9.5 18-05-2019 - Toevoeging Kostbaarheden: paragraaf 10   

- Toevoeging Gebruik digitale waardebepaling inboedel (infofolio): paragraaf 8.8 
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2. Algemene gegevens  
 
 

2.1 Contact 
Onderlinge Verzekeringmaatschappij “SOM” U.A.   
Meerndijk 11 
3454 HM  De Meern 
 
Postadres: 
Postbus 104    
3454 ZJ  De Meern   
 
Contactgegevens: 
Tel. : 030-6691210 
Fax. : 030-6691219 
Email : info@ovmsom.nl 
Website : www.ovmsom.nl / www.onderlinge.nl / www.onderlingverzekeren.nl  
Premieberekening : https://premieberekenen.ovmsom.nl   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@ovmsom.nl
http://www.ovmsom.nl/
http://www.onderlinge.nl/
http://www.onderlingverzekeren.nl/
https://premieberekenen.ovmsom.nl/
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3. Algemene richtlijnen voor premie, acceptatie en dekking 
 
 
Deze handleiding heeft normale risico’s als uitgangspunt. De premie, kortingen en toeslagen in deze handleiding zijn 
daarom bestemd voor normale risico`s. Vinden wij een risico afwijkend? Dan hebben wij het recht de premie, korting of 
toeslagen aan te passen.  
Niet voor alle gevallen vindt u de acceptatiecriteria vermeld. Staat een risico niet in deze handleiding? Neem dan 
contact met ons op. Verzamel zoveel mogelijk gegevens van het risico. Zo kunnen wij u het best helpen. 

3.1 Premie en incasso 
• Als Onderlinge incasseert u de premie bij de verzekeringnemer. U bent daarnaast ook verantwoordelijk voor de 

afdracht van deze premie aan de SOM.  
• Lukt het niet om een premie te incasseren? Neem binnen drie maanden na de premievervaldatum contact met 

ons op. Wij nemen dan de incasso van u over en crediteren u voor de premie.  
• Heeft u niet binnen drie maanden contact met ons opgenomen? Dan kunnen wij de premie niet aan u 

crediteren.  

3.2 Contractsduur     
Wij sluiten verzekeringen met direct dagelijkse opzegbaarheid. Na opzegging beëindigen wij de verzekering per 1e van 
de komende maand. Voor de doorlopende reisverzekering hanteren wij een afwijkende regeling. 
De premievervaldatum stellen wij op de eerste van de maand. 
 
Voorbeeld: 
ingangsdatum   16-06 
premievervaldatum  01-06 
contractsvervaldatum  16-06 (1 jaar na ingangsdatum) 
 
Uitzonderingen zijn AVB en Zakelijke Rechtsbijstand met een hoofdpremievervaldatum van 1 januari. 

3.2.1 Vervaldatum 1 januari 

Nieuwe polissen worden standaard opgemaakt met 1 januari als vervaldatum 

3.3 Voorlopige dekking 
U heeft de bevoegdheid om namens de SOM een voorlopige dekking af te geven. Deze voorlopige dekking geldt voor 
maximaal 14 kalenderdagen vanaf de ingangsdatum.  
 
Geeft u een voorlopige dekking af? U bent dan verplicht de volgende gegevens te administreren: 

• NAW 
• Geboortedatum  
• Ingangsdatum 
• Soort verzekering 
• Dekking 
• Verzekerd bedrag 

 
Bij motorrijtuigen aanvullend: 

• Merk 
• Type 
• Kenteken 
• Gebruik 
• Meldcode 

 
SOM houdt het recht de aanvraag te weigeren of op andere voorwaarden te accepteren. In zo’n geval ontvangt u van 
ons bericht.  De voorlopige dekking blijft na ons bericht nog maximaal 3 werkdagen gehandhaafd.  
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Ontvangen wij een aanvraag pas 14 dagen later dan de gewenste ingangsdatum? Of zelfs later? Dan hanteren wij de 
dag dat wij de aanvraag hebben ontvangen als ingangsdatum van de verzekering. 
 

3.4 Klanten Informatieformulier en aanvraagformulier 

3.4.1 Klanten Informatie Formulier (KIF)  

In 2013 is de ontwikkeling van het Klanten Informatie Formulier (KIF) afgerond (particulier en zakelijk).  
Dit formulier dient voortaan als basis voor elke nieuwe relatie en is aangepast aan de nieuwste inzichten van het 
Verbond van Verzekeraars. U vult dit formulier uitsluitend in voor een nieuwe relatie.  
In het KIF vragen wij om algemene gegevens van uw klant, zoals de naw-gegevens en de slotverklaring. Uw relatie dient 
daarom het KIF ook te ondertekenen.  
 

3.4.2 Informatieblad aan verzekerde overhandigen (IFB) 

Ook bij het informatieblad zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Het is van groot belang dat u bij elk KIF ook het 
informatieblad verstrekt aan uw klant. In het KIF wordt meerdere malen verwezen naar het informatieblad. Het is 
daarmee een set, die u uw klant overhandigt.  
Voor bestaande relaties is het KIF niet noodzakelijk. Bij bestaande relaties beschikken wij reeds over de gewenste 
gegevens. Wij hebben immers eerdere aanvraagformulieren met een slotverklaring en handtekening in ons archief. 
  

3.4.3 Verkorte aanvraagformulieren (AVF)  

Naast de ontwikkeling van het KIF hebben wij ook de aanvraagformulieren aangepast. Hier hebben we enkele vragen 
geschrapt, waarvan we vinden dat deze geen toegevoegde waarde meer hebben. Dit geldt uiteraard voor de 
afzonderlijke slotverklaring en de NAW-gegevens, die  nu in het KIF worden bevraagd. Voordeel hiervan is dat u deze 
gegevens maar één keer hoeft in te vullen en niet bij elke afzonderlijke aanvraag en/of mutatie.  
 
We vinden het bij de vernieuwde aanvraagformulieren niet meer nodig om een handtekening te vragen van uw klant. 
Als we terugkijken hebben we in al die jaren van ons bestaan nauwelijks een beroep op verzwijging moeten doen. De 
verkorte aanvraagformulieren kunt u gebruiken voor zowel nieuwe relaties (in combinatie met het KIF), als voor 
bestaande relaties.  
 

3.4.4 Uitgezonderd: Rechtsbijstand Particulier en Zakelijk, AVB, AVL   

Bij het verkorte aanvraagformulier voor een rechtsbijstandverzekering, AVB en AVL, vragen wij wel naar (potentiële) 
schadegegevens. Ook vragen wij naar eventuele vorige verzekeringen voor rechtsbijstand. Uw relatie dient dit te 
bevestigen met een handtekening.  
 

3.4.5 Schadegegevens via CIS 

Het KIF en de verkorte aanvraagformulieren bevatten geen vragen over het schadeverleden van uw relatie. Ontvangen 
wij van u een aanvraagformulier, dan bekijken wij digitaal de schadegegevens in de database van Stichting Centraal 
Informatie Systeem (Stichting CIS). Aan de hand van deze gegevens beoordelen wij het risico. In geval van 
bijzonderheden nemen wij uiteraard contact met u op. U kent uw relatie immers het best.  
Omdat we deze gegevens eenvoudig uit de database van CIS kunnen verkrijgen, vinden we het niet meer nodig om later 
nog soortgelijke informatie op te vragen. Wij verwachten hier de nodige efficiëntie te bewerkstelligen. 
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3.5 Online polis aanvragen (offertemodule) 

3.5.1 Online 

Via de online-omgeving https://premieberekenen.ovmsom.nl kunnen Onderlingen en coöperatieve adviseurs online 
een premie berekenen, een offerte (pdf) aanmaken en een verzekering aanvragen. Hiervoor is een afzonderlijke 
handleiding opgesteld (extranet – som – handleidingen). Met één druk op de knop zet u een premieberekening/offerte 
om in een aanvraag. Efficiënt en online administratief gemak.  
 

3.6 Poliskosten 

3.6.1 Uitgangspunt:  
In principe brengt SOM bij iedere polisopmaak, mutatie of royement poliskosten in rekening. 

3.6.2 Géén poliskosten  

SOM hanteert geen poliskosten: 
• voor een duidelijk bijproduct dat wordt mee gesloten op een hoofdproduct (er zijn dan ook standaard € 0,00 

kosten ingeregeld, zoals bij SVI en WVA).  
• bij een royement per vervaldatum. 
• bij een royement vanwege echtscheiding of overlijden  
• indien het te restitueren premiebedrag lager is dan de in rekening te brengen poliskosten (anders wordt de 

premierestitutie een bijbetaling)  
• bij een lidnummerwijziging op verzoek van een onderlinge (administratieve handeling waar verzekeringnemer 

niet om vraagt en dus ook niets voor hoeft te betalen)  
• bij een correctie van een polis (aanleiding fout SOM en/of onderlinge m.a.w. verzekeringnemer treft geen 

blaam)  
• bij aanpassing hoofdvervaldatum naar 1 januari  
• bij aantekenen adres van een tweede woning, recreatiewoning, stacaravan of huisje op een volkstuincomplex 

op een AVP 
 

3.6.3 Eénmaal poliskosten  

SOM rekent eenmalige poliskosten: 
• bij omzetting branche (denk aan: 110 naar 111, 111 naar 110, 110 naar 120, AVL naar AVP et cetera). We 

rekenen bij dergelijke situaties  géén poliskosten voor het  royement (bijvoorbeeld bij een royement van 
branche 110) en éénmaal poliskosten bij de opmaak (bijvoorbeeld bij opmaak branche 111). 

• bij aanpassing betalingstermijn gedurende het verzekeringsjaar.  
 

3.6.4 Dubbele poliskosten: 

SOM rekent dubbele poliskosten: 
• bij tussentijds royement, dat wil zeggen een royement tussen 2 contractsvervaldata in, brengen we dubbele 

poliskosten in rekening. De in rekening gebrachte poliskosten mogen niet hoger zijn dan het bedrag wat aan 
premie gerestitueerd wordt 

 
 
 
 
 
 
 

https://premieberekenen.ovmsom.nl/
http://extranet.ovmsom.nl/documenten_ts/som/handleidingen/offertemodule/2017-07-12%20-%20Handleiding%202.1.pdf


Handleiding SOM versie 9.5  18-05-2019 

10 
 

3.6.5 Verhouding premie / poliskosten bij een tussentijds royement:  

Wordt de premie in termijnen betaald? Dan dient de premie voor de termijnen waarin wij geen risico lopen in zijn 
geheel te worden gerestitueerd. 
 

 
Voorbeeld 
- datum royement AVP is 26 januari; 
- administratieve verwerking op 20 maart; 
- er is sprake van maandbetaling; 
- de premie per maand bedraagt EUR 3,00; 
- de maanden februari, maart en april zijn al in rekening gebracht (EUR 9,00); 
- brengen we de gebruikelijke dubbele poliskosten (EUR 7,00) in rekening dan wordt     
       de restitutie: 

    o 5/30 x EUR 3,00 = EUR 0,50 (premierestitutie 26/1 tot 1/2) 
   o EUR 9,00 (premierestitutie februari, maart en april) 
   o Totaal EUR 9,50 minus EUR 7,00 poliskosten = EUR 2,50 
 

 
We dienen hier dan geen dubbele poliskosten in rekening te brengen want de maanden februari, maart en april dienen 
in zijn geheel gerestitueerd te worden (EUR 9,00). In dit voorbeeld dienen de poliskosten op EUR 0,00 gezet te worden.   
 

3.6.6 Polisopmaak door Onderlinge 

• Indien een Onderlinge   (of coöperatieve adviseur) zelf de polis opmaakt zijn de poliskosten niet voor SOM, 
maar voor de Onderlinge zelf.  

• De Onderlinge bepaalt zelfstandig of er  poliskosten worden berekend.   
• Kiest de Onderlinge voor poliskosten, dan dient  bovenstaande werkwijze te worden gehanteerd. 

 

3.7 Ledenpoliskorting 
Sluit uw verzekerde meerdere verzekeringsproducten bij SOM? Dan bieden wij een pakketkorting, genaamd 
‘Ledenpoliskorting’ aan.  De korting loopt op naarmate er meer polissen in het pakket zitten.  Ook agrarische en 
bedrijfsmatige verzekerden bieden wij deze ledenpoliskorting.  
 

3.7.1 Verplicht: brandverzekering  

• De ‘Ledenpoliskorting’ wordt alleen verleend aan verzekerden met een brandverzekering bij de Onderlinge of 
bij SOM.  

3.7.2 Samenstelling ledenpoliskorting  

• Staffelkorting 
De hoogte van de ledenpoliskorting is afhankelijk van het aantal polissen. Er geldt een staffel. Het uitgangspunt 
is dat elk SOM product in de staffel meetelt.  

 
Aantal polissen Kortingspercentage 
1 -           (brandverzekering bij Onderlinge of bij SOM) 
2 - 
3 1% 
4 3% 
5 5% 
6 7% 
7 9% 
8 en meer 10% 
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• Bijproducten  
De klant ontvangt ook korting over de premie van bijproducten. De bijproducten zelf tellen niet mee in de 
bepaling van de hoogte van de staffel. Wij zien de volgende producten als ‘bijproduct’: 

o Verhaalsrechtshulp voor een motorrijtuig (VRB) 
o Ongevallenverzekering voor Op- en Inzittenden (OIO) 
o Schadeverzekering voor Op- en Inzittenden (SVI)  
o Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Agrarisch Bedrijf (WVA) 
o Aansprakelijkheid voor Jagers (AVJ) 
o Milieuschadeverzekering (MSV) 

De klant ontvangt zodoende wél korting over de premie van deze producten. De producten tellen enkel niet 
mee in de hoogte van de staffel 

o Invalidenvoertuigen en bromfietsen zonder kenteken (branche 181) zijn uitgesloten van 
ledenpoliskorting. Over deze producten ontvangt de klant geen korting, en de verzekering wordt niet 
meegenomen bij de berekening van de hoogte van de staffel.  

• Brandverzekeringen   
Voor de hoogte van staffel geldt dat brandpolissen (bij onderlinge of SOM) als totaal 1 polis worden 
meegeteld. 

• SOM Brandspecials 
o Branche 201 ontvangt ledenpoliskorting. 
o Branche 202 (coassurantie) ontvangt géén ledenpoliskorting 
o Voor branche 201 én 202 geldt dat beiden als brandverzekering worden beschouwd en in die 

hoedanigheid meetellen  in de staffel. Ook hierbij geldt dat brandpolissen (bij onderlinge of SOM) als 
totaal 1 polis worden meegeteld.  Voor branche 202 geldt dus dat hoewel hier geen korting op wordt 
verleend, de verzekering toch meetelt in de bepaling van de hoogte van de staffel.  

• Collectief contract 
Ledenpoliskorting is niet mogelijk met een collectief contract. 
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4. Wijze van handelen bij schade 
 
Doet een verzekerde bij u een schademelding? In sommige gevallen (bagageschade en avp-schade) kunt u zelfstandig 
de schade behandelen en betalen. In de meeste situaties is er dan geen schadeformulier nodig. Deze methodiek is 
daarom zeer klantvriendelijk en zorgt voor een snelle betaling. Bovendien is het een administratief gemak: in 5 stappen 
kunt u een schade afhandelen. U leest hieronder hier meer over.  
 
Dient de schade door SOM te worden behandeld? Stuurt u de gegevens dan zo snel mogelijk naar ons door. 
 

4.1 Directe schadeafhandeling door Onderlinge 

4.1.1 Algemeen 

• U kunt in onderstaande gevallen (zie schadebevoegdheid) direct zelf - niet aan twijfel onderhevige - schaden 
met de klant afwikkelen.  

• Om hiervoor in aanmerking te komen dient een specifiek addendum aan uw samenwerkingsovereenkomst te 
zijn toegevoegd.   

• Neem hiervoor contact op met Hoofd Binnendienst van SOM.  
 

4.1.2 Schadebevoegdheid 

• Aansprakelijkheid: tot € 250  
• Reisbagage:  tot € 500  

 

4.1.3 Uitgesloten van directe schadebehandeling 

Enkele zaken zijn uitgesloten van directe schadebehandeling: 
• Zo mogen medewerkers van onderlingen geen schades van collega's behandelen (tenzij met een paraaf van de 

directie)  
 

4.1.4 Werkwijze 

• Stap 1 
Onderlinge bekijkt of de schade in aanmerking komt voor een directe schade afwikkeling. En of er dekking is. 

• Stap 2 
Onderlinge voert de schade bij OASE in en betaalt de schade aan de klant. 

• Stap 3 
De Onderlinge vult het ter beschikking gestelde formuliermodel in en verstuurt het formulier naar SOM. 

• Stap 4 
SOM voert de schade in en boekt de uitkering. 

• Stap 5 
Onderlinge boekt de ontvangst in het schadedossier in OASE en sluit het eigen dossier. Op basis van een 
agenderingsreden en het feit dat de status van de schade B is, kunt u zelf bijhouden of een betaling door ons 
ook is verwerkt. 
 

4.1.5 Documentatie op extranet 

U kunt de benodigde documentatie downloaden van ons extranet (extranet – SOM – Schadeformulieren – Directe 
schaderegeling). U treft hier aan: 

• Kort schema afhandeling AVP en Reisbagage 
• Te gebruiken formulier en concept informatietekst ten behoeve van klant 
• Afschrijvingslijsten, voor de bepaling van een correcte dagwaarde  
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4.2 Autoschade (behandeling door SOM) 
Betreft het een schade aan een auto, motorfiets, caravan, tractor of bromfiets? Dan hanteren wij de volgende 
werkwijze: 

4.2.1 Bij een WA-dekking (met schuld): 

Is de verzekerde schuldig (ook al is hier twijfel over)? En verzoekt de tegenpartij om expertise? Deze kan per e-mail bij 
de SOM worden aangevraagd (schade@ovmsom.nl). Een schade onder € 700 regelen wij doorgaans op basis van een 
gespecificeerde herstelnota. 

 
• In onderstaande gevallen graag contact met ons opnemen over eventuele expertise:  

o Als het voertuig ouder is dan 10 jaar en vermoedelijk een lage dagwaarde heeft 
o Wanneer het een schade betreft aan andere objecten groter dan € 500  
o Soms als de verzekerde de claim van de tegenpartij aannemelijk betwijfelt 

 

4.2.2 Bij een WA-dekking (zonder schuld): 

Is de tegenpartij (vermoedelijk) schuldig? En heeft de verzekerde geen rechtsbijstanddekking? Dan is er voor de SOM 
geen taak weggelegd. Uiteraard kunt u altijd met ons overleggen over schuldvraagdiscussies e.d. 
 

4.2.3 Bij een Casco-dekking: 

Controleer eerst of de reparateur aangesloten is bij Schadegarant (alleen bij 110, 111 en 120 branche). Gebruik 
hiervoor de website www.schadegarant.nl. 
Is de reparateur aangesloten bij Schadegarant? De reparateur zal dan een elektronische melding doen in het systeem 
van Schadegarant. Als de dekking akkoord is, ontvangt de reparateur een dekkingsbevestiging zodat hij met de 
reparatie kan beginnen. 
 

• Indien geen Schadegarant zijn de Expertisegrenzen;  
o Claim < € 700 (incl. btw)  =  nota + schadeformulier insturen, bericht van SOM volgt 
o Claim > € 700 (incl. btw)  =  expert aanvragen en schadeformulier insturen, bericht van   

                               SOM volgt 

4.2.4 Bij reparatie door Schadegarant halveren wij het eigen risico: 

Maakt verzekerde gebruik van een reparateur die is aangesloten bij Schadegarant? Dan halveren wij het eigen risico van 
verzekerde. Verzekerde betaalt dan € 67,50 eigen risico in plaats van het standaard eigen risico van  
€ 135. Dit bedrag (€ 67,50) geldt ook voor verzekerden van Onderlinge Donatus.  
De reparateur brengt het eigen risico, eventueel vermeerderd met de te verrekenen BTW, direct bij verzekerde in 
rekening. Denken wij dat we de schade kunnen verhalen op een tegenpartij? Dan betalen wij het eigen risico terug aan 
de verzekerde.  
De verzekerde heeft gedurende de reparatieperiode een gratis leenauto. Het resterende reparatiebedrag wordt 
rechtstreeks door de SOM aan de reparateur betaald.       
              

4.2.5 Ruitschade 

• Ruitreparatie (sterretje) 
Wij vergoeden de kosten uitsluitend als de reparateur is aangesloten bij stichting Glasgarant. Er geldt dan geen 
eigen risico 

• Ruitvervanging  
Moet de ruit worden vervangen? Voor vervanging door een Glasgarant-reparateur krijgt de klant 50 % korting 
op het eigen risico: er geldt dan een risico van € 67,50. De verzekerde betaalt dit rechtstreeks aan de 
reparateur. Daarnaast dient verzekerde de eventueel te verrekenen BTW aan de reparateur te betalen.  
 

http://www.schadegarant.nl/
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4.2.6 Bij een rechtsbijstand- of een verhaalschade: 

• Claim < € 500 (incl. btw) = nota + schadeformulier insturen, SOM Verhaalsbijstand gaat  
     verhaalsactie starten 

• Claim > € 500 (incl. btw) = expert per mail aanvragen bij de SOM  

4.2.7 Bij diefstal motorrijtuig: 

Neem bij een diefstal zo snel mogelijk contact met ons op. Wij melden dan direct de diefstal bij de Stichting 
Voertuigcriminaliteit (VbV) en melden het kenteken af bij de RDW. 
 
Bij een diefstal hebben wij de volgende gegevens nodig voor een expertise: 

• Het volledige chassisnummer en de kleur van het gestolen object. 
• Waar en wanneer heeft de diefstal plaatsgevonden? 
• De plaats- en straatnaam van het politiebureau waar de aangifte is gedaan.  
• Het nummer van het politierapport c.q. kennisgeving van aangifte.  
• De naam, voorletters, geboortedatum en geslacht van de aangever.  
• De bevestiging dat alle kentekendelen en/of sleutels nog in het bezit van de verzekeringnemer zijn. 

 
Bij een gestolen auto met een casco-verzekering vergoeden we de normale huur voor een gelijkwaardige auto voor 
maximaal 30 dagen.  
 

4.3 Aansprakelijkheidsschade (behandeling door SOM) 
Meld de schade door middel van een volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier. 

4.3.1 Bij een schade met elektronica, mechanica, kleding en andere zaken: 

• Kan de schade niet gerepareerd worden (total loss)? Of zijn de reparatiekosten hoger dan de dagwaarde? Dan 
vergoeden wij de schade op basis van dagwaarde. We vragen geen beschadigde zaken op. 

• Geeft de klant e/o leverancier aan dat de schade gerepareerd kan worden? En zijn de reparatiekosten lager 
dan de dagwaarde? Dan vergoeden wij  op grond van de reparatienota. 

• In sommige gevallen (bijv. een cosmetische schade) bieden wij de klant aan dat hij de beschadigde zaken mag 
houden. We stellen dan een bedrag voor op basis van waardevermindering.  
Gaat de klant hier niet op in? Dan vergoeden wij alsnog de schade. Maar voordat we de schade betalen, dient 
de klant de beschadigde zaken in te leveren bij de Onderlinge. U kunt zelf bepalen wat u met de beschadigde 
goederen wilt doen. 

• Is er sprake van een dubieuze claim of hebben wij twijfels over eventuele fraude? In deze gevallen regelen wij 
altijd eerst expertise. Daarna volgen wij de stappen a, b of c of wijzen wij de schade af.  

• Bij een schade met smartphones en/of tablets met een claim boven de € 250 regelen wij altijd een expertise.   
 

4.4 Brand Specials (behandeling door SOM) 
Zie hiervoor de desbetreffende paragraaf. 
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5. Aansprakelijkheid  
 
 

5.1 Aansprakelijkheid voor particulieren (AVP)  

5.1.1 Verzekerden in gezinsverband  

Verzekerden zijn: 
• Degene die de verzekering heeft afgesloten; 
• De samenwonende partner; 
• De met hem in gezinsverband samenwonende personen;  

  
én; 

• Hun minderjarige kinderen; 
• Hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, waaronder pleeg- en stiefkinderen die bij hen inwonen of voor 

studie uitwonend zijn; 
• Hun grootouders, ouders, schoonouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten, die bij hen inwonen; 
• Hun logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering; 
• Hun huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van 

een verzekerde. 
• Levenspartners die in een verzorg- of verpleeghuis wonen. 

 

5.1.2   Alleenstaande verzekeringnemer 

Is verzekeringnemer verzekerd als alleenstaand? Dan beschouwen wij als verzekerden: 
• Degenen die de verzekering heeft afgesloten; 
• De logés voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering; 
• Het huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden ten behoeve van een 

verzekerde. 
 

5.1.3 Bijzonderheden   

• Vriendendienst   
Vriendendienst is meeverzekerd tot een maximum verzekerd bedrag  van € 12.500 per aanspraak. Zie voor de 
exacte definitie de begrippenlijst in de voorwaarden. 

• Spullen van anderen  
Die bewaard of gebruikt worden tot maximaal € 12.500 per aanspraak. 

• Tweede huis 
Tijdelijk leegstaande woningen die ter verkoop staan zijn kosteloos meeverzekerd. De  maximering van 1 jaar 
voor leegstaande panden geldt zodoende niet voor deze woningen. We kunnen deze dekking op verzoek 
bevestigen door een clausule op de polis  te plaatsen.  

- Deze dekking is ook van toepassing op een voor de verkoop bestemde woning die 
tijdelijk wordt verhuurd in het kader van de leegstandswet. In de huurovereenkomst moet 
uitdrukkelijk zijn opgenomen dat de verhuur tijdelijk is  en plaatsvindt op grond van de  
leegstandswet.  

- Het bezit van een in Europa gelegen tweede woning, recreatiewoning, stacaravan, of huisje op een 
volkstuin is (kosteloos) meeverzekerd. 

- Eigenaar van meer onroerend goed? Dan is een AVB noodzakelijk. 
- Bij bedrijfsmatige doeleinden of meerdere woningen dient een AVB gesloten te worden.     
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5.1.4 Eigen risico   

Er is geen eigen risico 

5.1.5 Poliskosten  

Standaard: € 3,50 
 

5.2 Aansprakelijkheid voor jagers (AVJ) 

5.2.1 AVP en AVJ 

Een AVJ kan alleen in combinatie met een AVP gesloten worden.  

5.2.2 Verzekeringsbewijs 

Verzekeringnemer ontvangt jaarlijks een verzekeringsbewijs. Dit verzekeringsbewijs is geldig tot 1 april van het 
volgende jaar. In geval van royement dient verzekerde het verzekeringsbewijs te retourneren. 

5.2.3 Poliskosten     

Standaard: € 3,50 
 

5.3 Aansprakelijkheid voor bedrijven (AVB) 

5.3.1 Verzekerden 

Deze verzekering is geschikt voor het mkb, verenigingen, stichtingen, genootschappen e.d. (zie verder 
acceptatienormen en de beroepen- en bedrijvenlijst in het Tarievenboek) 
 
Verzekerden zijn: 

• Degene die de verzekering afsluit en zijn/haar medewerkers (incl. stagiaires/ingehuurd personeel e.d.) 
• Familieleden en huisgenoten 
• Bestuurders zoals vennoten, directeuren, commissarissen en toezichthouders 
• Rechtspersonen die onder het bedrijf vallen, zoals personeelsverenigingen en pensioenfondsen 
• De leden of vrijwilligers van de desbetreffende vereniging, stichting, genootschap 

5.3.2 Dekking 

Het bedrijf is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor zaak- en personenschade en de gevolgen daarvan.  
Hierbij gelden de volgende kenmerken: 

• Claims-made 
De verzekering is gebaseerd op het claims-made principe en dekt de aansprakelijkheid: 
‐ mits de aanspraak voor de eerste maal tegen verzekerde is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van de 

verzekering en tevens tijdens deze geldigheidsduur schriftelijk bij SOM is aangemeld, en 
‐ niet langer dan drie jaar voor de ingangsdatum heeft plaatsgevonden. 

5.3.3 Verzekerd bedrag: € 2.500.000 

Het verzekerde bedrag is € 2.500.000 per aanspraak met een maximum van € 5.000.000 per verzekeringsjaar. 

5.3.4 Acceptatienormen 

Zie hiervoor de beroepen- en bedrijvenlijst in het Tarievenboek.  
• Staat het risico niet vermeld in beroepen- en bedrijvenlijst? De lijst is niet uitputtend, waarbij geldt dat 

soortgelijke risico’s ook acceptabel zijn. Neem in deze gevallen contact op met afdeling acceptatie SOM, 
alvorens voorlopige dekking af te geven.  

• Voor exploitatie onroerend goed kunt u tot € 5.000.000 herbouwwaarde voorlopige dekking afgeven.  
- Het gebouw dient geschikt te zijn voor het doel waarvoor het wordt gebruik; 
- In geval van studentenbewoning geldt de eis van bewoning van belanghebbende (verzekeringnemer, familie  
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   e.d.) 
- Wordt onroerend goed gemeubileerd verhuurd? Schade door dit meubilair is niet standaard gedekt. Overleg  
   met SOM noodzakelijk bij dergelijke risico’s. 

• In geval van export is te allen tijde overleg met afdeling acceptatie van SOM noodzakelijk. 
• Voor sport- en spelverenigingen geldt dat overleg met acceptatieafdeling SOM noodzakelijk is. 

 

5.3.5 Verzekeringsgebied 

Europa. Voor zakenreizen geldt werelddekking. 

5.3.6 Eigen risico 

• € 110 per aanspraak 
• € 225 bij schade aan kabels/leidingen door handmatig graafwerk (graafwerk door een machine is uitsluitend 

verzekerd op werk- of landmateriaalverzekering) 

5.3.7 Poliskosten 

Standaard: € 3,50 
 

5.4 Aansprakelijkheid voor agrarische bedrijven (AVL) 

5.4.1 Begripsomschrijvingen 

Akkerbouw Het geheel van economische activiteiten waarbij het natuurlijke milieu wordt aangepast 
ten behoeve van de productie van planten voor menselijk gebruik. Belangrijke 
akkerbouwgewassen zijn aardappelen, graansoorten (zoals mais, rijst, tarwe, gerst, haver, 
vlas, katoen, tabak, suikerbieten en koolzaad). 

Glastuinbouw Het op intensieve wijze telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bollen of zaden onder 
glas. 

• Groente- en Fruitteelt: De tak van tuinbouw die zich bezighoudt met het telen van 
fruit  en groente 

• Sierteelt: De tak van tuinbouw die zich bezighoudt met het telen van bloemen, 
planten, bomen 

 
Tuinbouw Het op commerciële basis op intensieve wijze telen van groenten, fruit, bloemen, planten, 

bomen, bollen of zaden. 
Fruitteelt De tak van tuinbouw die zich bezighoudt met het telen van fruit 
Veeteelt/veehouderij Landbouw waarbij men vee houdt voor het verkrijgen van melk, eieren, vlees of bont. Dit 

kan worden onderverdeeld in een groot aantal takken, zoals: paardenfokkerij, 
pelsdierenfokker, pluimveehouderij, rendierhouderij, rundveehouderij, varkenshouderij. 

Intensieve veeteelt Een niet grondgebonden veehouderijbedrijf met meer dan: 
•      750 vleesstieren, -kalveren en/of koeien 
•      300 fokvarkens; 
•   1.500 vleesvarkens; 
• 50.000 stuks pluimvee 
• 75.000 slachtkuikens 

Ook aquacultuur is een vorm van intensieve veehouderij 
Hobbyboer Eigenaar van een landbouwbedrijf van beperkte omvang, die fiscaal niet als ondernemer is 

aangemerkt en zonder inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 
 

5.4.2 Verzekerden  

Verzekerden zijn: 
• Degene die de verzekering afsluit en zijn/haar medewerkers (incl. stagiaires/ingehuurd 

personeel/seizoensarbeiders e.d.) 
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• Familieleden en huisgenoten 
• Bestuurders zoals vennoten, directeuren, commissarissen en toezichthouders 
• Rechtspersonen die onder het bedrijf vallen, zoals personeelsverenigingen en pensioenfondsen 
• Degene die bij wijze van burenhulp zijn diensten verleent ten behoeve van de verzekeringnemer, indien en 

voor zover zijn aansprakelijkheid niet elders is verzekerd. 

5.4.3 Dekking 

Degene die de verzekering afsluit  is in het kader van zijn beroep of bedrijf verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, 
voor zaak- en personenschade en de gevolgen daarvan.  De AVL kent volgende kenmerken: 

• Claims-made 
De verzekering is gebaseerd op het claims-made principe en dekt de aansprakelijkheid: 
‐ mits de aanspraak voor de eerste maal tegen verzekerde is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van de 

verzekering en tevens tijdens deze geldigheidsduur schriftelijk bij SOM is aangemeld, en 
‐ niet langer dan drie jaar voor de ingangsdatum heeft plaatsgevonden. 

• Optioneel is er dekking voor de particuliere hoedanigheid 
• In aanvulling op de dekking van AVL kan een WVA-verzekering worden gesloten (zie hiervoor paragraaf 5.5) 
• Voor glastuinbouw geldt Europa-dekking. Bij export geldt dan ook: Ontstaat er schade door producten die u (of 

iemand anders) naar gebieden buiten Europa heeft geëxporteerd? Dan is die schade niet verzekerd. 

5.4.4 Acceptatienormen  

Onderstaande risico’s zijn acceptabel, onderverdeeld in tariefgroepen: 
• Tarief Akkerbouw 

- akkerbouw  
- tuinbouwbedrijf 
- fruitteelt  

• Tarief Gemengd bedrijf  
- akkerbouw- en veeteeltbedrijf 
- veeteeltbedrijf 

• Tarief Hobbyboer 
• Tarief Glastuinbouw 
• Tarief Intensieve Veeteelt 

 

5.4.5 Niet acceptabel 

• Glastuinbouwbedrijven met meer dan 25 medewerkers (los of vast dienstverband) 
• Loonwerk 

 

5.4.6 Agrarische bijzonderheden - Overleg met SOM noodzakelijk 

• Productaansprakelijkheid mbt eigen producten 
De productaansprakelijkheid van levensmiddelen passend bij het bedrijf zoals kaas, jam, zuivel, ijs, brood e.d. 
verzekert SOM tot € 10.000 omzet op jaarbasis.  

• Export 
Voor alle tariefgroepen geldt dat in geval van export te allen tijde overleg met SOM noodzakelijk is. Buiten 
Europa is export niet gedekt.  

• Beperkt loonwerk 
Loonwerk is uitgesloten van dekking. Indien agrariër op kleine schaal werkzaamheden bij anderen uitvoert is 
dit eventueel verzekerbaar op AVL. Noodzakelijk hierbij zijn de exacte werkzaamheden en frequentie. Door de 
opzichtclausule is de dekking beperkt.  

• Glastuinbouw 
Bij meer dan 10 hectare. 
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5.4.7 Agrarische (neven)activiteiten op aparte AVB - Overleg met SOM noodzakelijk 

In geval van nevenactiviteiten (zoals ‘kamperen bij de boer’ en ‘bed & breakfast’) geldt dat het noodzakelijk is om met 
SOM te overleggen alvorens voorlopige dekking af te geven. Voor nevenactiviteiten geldt dat SOM een afweging maakt 
van het risico, waarbij de omvang en de opbrengstverhouding t.o.v. de agrarische hoofdactiviteit een belangrijke rol 
inneemt. Dit is onder meer van toepassing op: 

• Veehandelaar 
Veehandelaren kunnen verzekerd worden. Als maximale jaaromzet geldt €250.000.  Standaard worden de 
clausules ‘Uitsluiting verspreiding ziektes’ en ‘Vergunningen’ opgenomen.  

• ZZP’er werkzaam in agrarische dienstverlening 
SOM accepteert ZZP’ers werkzaam in de agrarische dienstverlening. Onder agrarische dienstverlening wordt 
verstaan alle werkzaamheden die nodig zijn op een boerderij, zoals het verzorgen van de dieren.  

• Kamperen bij de boer 
Bedrijf dient aangesloten te zijn bij SVR (Stichting Vrije Recreatie) of een soortgelijke stichting 

5.4.8 Agrarische nevenactiviteiten op aparte AVB - Zelfstandig voorlopige dekking afgeven 

U kunt voor de onderstaande nevenactiviteiten wel voorlopige dekking afgeven, in geval van: 
• Caravanstalling  - max. 50 caravans/objecten 

- er geldt een eigen risico van € 110 per gebeurtenis 
- opzicht standaard meeverzekerd tot max € 200.000 per gebeurtenis, per verzekeringsjaar 

• Paarden  -hieronder scharen wij: paardenpension, paardenhouderij, manege, paardrijschool,  
   stalhouderij, verhuur van rijpaarden, ruitersportverenigingen (ponyclub, rijvereniging). 
   - max. 25 paarden 

- optioneel mee te verzekeren: aansprakelijkheid voor schade door brand aan  
   pensionpaarden. Verzekerd bedrag € 50.000 
- verhuur zonder koetsier is niet mogelijk 

• Zorgboerderij - max. 20 plaatsen 
 

5.4.9 Eigen risico 

• Schade door uitgebroken vee: eigen risico is  € 100 per gebeurtenis 
• Schade door ongewenste bevruchting van vee: eigen risico is € 100 per gebeurtenis. Uitzondering zijn de 

kosten om een eventuele bevruchting teniet te doen. 
• Schade door sproeischade:  eigen risico is  € 100. Daarnaast wordt het eigen risico vermeerderd met 10% van 

het schadebedrag. Het schadebedrag wordt vastgesteld door de maatschappij. Het maximum eigen risico 
bedraagt € 1.000 per gebeurtenis.  

• Schade aan kabels/leidingen door handmatig graafwerk: € 225 per gebeurtenis. Graafwerk door een machine 
behoort op werk- of landmateriaalpolis. 

• Glastuinbouw; hier geldt een standaard eigen risico van € 350. 
 

5.4.10 Poliskosten  

Standaard: € 3,50. 
 

5.5 Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Agrarisch Bedrijf (WVA) 

5.5.1 WVA in combinatie met AVL 

Deze schadeverzekering is een aanvulling op de dekking voor werkgeversaansprakelijkheid van de 
aansprakelijkheidsverzekering voor landbouwbedrijven (AVL).  
 

5.5.2 Verzekerden:  

Alle personen die met de werkgever een arbeidsovereenkomst hebben, maar ook: 
• vrijwilligers en stagiaires 
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• uitzendkrachten  
• gedetacheerden 
• medewerkers van de bedrijfsverzorging  
• helpende buren  
• familie of vrienden 
• zelfstandigen zonder personeel en freelancers, mits zij ten tijde van het ongeval/evenement aantoonbaar als 

ondergeschikten voor het verzekerde bedrijf werkzaamheden verrichtten en daarvoor niet zelf verzekerd zijn. 
 

5.5.3 Wie zijn niet verzekerd?  

Alle personen die niet worden gekwalificeerd als werknemers, zoals directeur-grootaandeelhouder, vennoten van een 
VOF, maten van een maatschap en zelfstandigen zonder personeel die als zelfstandige worden gezien.  
 
Deze dekking is niet voor jongeren zonder rijbewijs (zoals op de tractor- en landbouwwerktuigenverzekering vanaf 12 
jaar) 
 

5.5.4 Dekking 

Deze verzekering geldt voor schade van een werknemer als bestuurder van een motorrijtuig. Deze dekking is ontwikkeld 
als antwoord op de vergaande juridische verantwoordelijkheid van een werkgever voor goed werkgeverschap (BW 
7:611) Een werkgever is verplicht zich als goed werkgever te gedragen. Deze verplichting gaat verder dan uitsluitend 
zorgdragen voor veilige werkomstandigheden. Goed werkgeverschap betekent ook dat de werkgever voorzieningen 
moet treffen voor ongevallen die verband houden met de werkzaamheden van de werknemers. Aansprakelijkheid heeft 
hierin geen doorslaggevende rol.  
 

5.5.5 Acceptatienormen  

Alleen indien en zolang een aansprakelijkheidsverzekering agrarisch bedrijf van kracht is, zal de aanvullende verzekering 
van kracht blijven. Indien de aansprakelijkheidsverzekering agrarisch bedrijf niet meer van kracht is in verband met 
beëindiging, kan ook aan de Werkgeversverzekering Motorrijtuigen Agrarisch Bedrijf geen rechten meer ontleend 
worden vanaf de datum van die beëindiging. Uiteraard zal eventueel teveel betaalde premie worden terugbetaald. 
 

5.5.6 Verzekeringsgebied  

Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en alle andere landen op de Internationale 
Motorrijtuigverzekeringskaart  
 

5.5.7 Dekking 

Verzekerd is (personen- en zaak)schade door een ongeval van verzekerden bij werk gerelateerde activiteiten inclusief 
woon-werkverkeer, die niet elders is gedekt (bijv. op de WAM- of aansprakelijkheidsverzekering). 
 
Onder werk gerelateerd wordt onder andere begrepen: Bedrijfsuitjes / Bedrijfsfestiviteiten / Bedrijfsopleidingen / 
Zakenreizen en het Woon-Werkverkeer, 
 
Per aanspraak geldt een maximale vergoeding van € 1.000.000. De verzekering biedt dekking voor maximaal 
€ 2.000.000 per jaar.  
 
Het betreft: 
- de aansprakelijkheid als werkgever op grond van artikel 7:611 BW en 7:658 BW voor (personen- en 

zaak)schade als gevolg van een verkeersongeval tijdens de uitoefening van werkzaamheden voor het bedrijf. 
Er is hiervoor dekking tijdens het besturen van een motorrijtuig (ook het in- en uitstappen, het gedurende de 
rit langs de weg verrichten van noodreparaties aan het motorrijtuig of het hierbij behulpzaam zijn en bijvullen 
van brandstof bij een tankstation;  

- schade aan het bestuurde eigen motorrijtuig van een verzekerde  
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- schade aan de stoffering van het motorrijtuig, ontstaan door het kosteloos vervoer van gewonden.  
 
Als de schade aan het motorrijtuig casco is verzekerd, vergoeden we uitsluitend het verlies aan korting wegens 
schadevrij rijden gedurende maximaal 4 jaar en het eventuele eigen risico. Hier is geen eigen risico of franchise van 
toepassing. 

5.5.8 Korting voor boeren zonder werknemers 

Boeren zonder werknemers krijgen de basispremie met de laagste categorie van aantal medewerkers 
 

5.5.9 Wat is o.a. niet gedekt?  

• Ongevallen in privétijd;  
• Een aanspraak in situaties waarbij de beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet of niet volledig 

uitkeert door bijvoorbeeld:  
‐ niet of te laat betalen van de premie;  
‐ het niet nakomen van AVL voorwaarden;  
‐ de toepasselijkheid van het eigen risico.  

• Ongevallen veroorzaakt met het motorrijtuig terwijl het voor andere doeleinden wordt gebruikt dan de wet 
toestaat  

• Ongevallen tijdens snelheidsritten en/of wedstrijden;  
 

5.5.10 Franchise indien motorrijtuig niet casco verzekerd is 

Als de schade aan het motorrijtuig niet is verzekerd, hanteren we bij materiële schade een franchise van € 1.500 per 
benadeelde.  
 

5.5.11 Poliskosten 

Standaard  € 3,50.  
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6. Motorrijtuigen 
 
 

6.1 Algemeen 

6.1.1 Begripsomschrijvingen     

Oorspronkelijke cataloguswaarde: De nieuwprijs van het motorrijtuig op het moment van 1e 
aflevering. In de cataloguswaarde zitten ook belastingen en soms 
ook accessoires (af fabriek). Eventuele korting wordt hier niet in 
verwerkt. 

 
Verbeteringen en toevoegingen (accessoires): de niet tot de standaarduitrusting (= af fabriek) behorende aan het 

object bevestigde onderdelen, o.a. dienende tot verhoging van 
veiligheid, comfort en verfraaiing.  

6.1.2 Verzekerden:  

Als verzekerden worden beschouwd: 
• Gemachtigde bestuurder 
• De eigenaar, de houder, de bezitter 
• De passagiers. 
• De werkgever van bovengenoemde verzekerden, indien hij krachtens artikel  6:170 BW aansprakelijk is voor de 

door hen veroorzaakte schade. 
 

6.1.3 Acceptatienormen   

• Een vaste woon-/verblijfplaats/vestiging binnen Nederland 
 

6.1.4 Niet acceptabel c.q. Acceptatie na overleg 

Neem in onderstaande gevallen altijd eerst contact met ons op. Zonder overleg kunt u geen voorlopige dekking 
afgeven. Na overleg bepalen we of acceptatie mogelijk is:  

• Bestuurder ouder dan  70 jaar overleg met SOM noodzakelijk   
• Aanvragen na beëindiging door een andere verzekeringsmaatschappij 
• Aanvragers met ongunstig schadeverloop 
• Aanvragers die niet voldoen aan de mededelingsplicht (‘verzwijging’) 
• Aanvragers met ontzegging rijbevoegdheid 
• Aanvragers met (herhaalde) wanbetaling 
• Fraude 

 

6.1.5 Aanvullende acceptatienormen branche 111 

• Niet acceptabel: taxi’s, lesauto’s, verhuurauto’s en geïmporteerde auto’s. Indien gegevens Audascan 
toereikend zijn,  is het mogelijk om geïmporteerde auto’s toch te accepteren.  

• Niet acceptabel: verzekerde/regelmatige bestuurder met negatieve B/M  
• Niet acceptabel: ‘derde’ als kentekenhouder 
• Niet acceptabel: bestuurders ouder dan 75 jaar 
• Ingangsdatum: niet meer dan 20 dagen in de toekomst en niet meer dan 14  

dagen in het verleden  
• Bouwjaar van de auto: niet meer dan 20 jaar in het verleden en niet meer  

dan 1 jaar in de toekomst  
• Maximaal gewicht van de auto: 1799 kilo   
• Maximale cataloguswaarde: € 75.000     
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• Beperkt Casco dekking op nieuwe auto niet mogelijk  
• Risicovragen moeten ontkennend zijn beantwoord  
• Postcode van verzekeringnemer/regelmatige bestuurder dient niet op spreadssheet  

risicogebieden voor te komen (zie extranet ovmsom). Anders acceptatie na overleg met  
SOM.  

• Geen extra kortingen op actuarieel tarief anders dan tweede gezinsautokorting en ledenpoliskorting. 

6.1.6 Verzekeringsgebied            

De verzekering is geldig in de landen die zijn vermeld op de groene kaart, tenzij de polis en/of het verzekeringsbewijs 
iets anders vermeldt. 
 

6.1.7 Dekking           

Er is een keuze uit de volgende dekkingsvormen:  
• Wettelijke Aansprakelijkheid  
• Beperkt Casco  
• Volledig Casco   

Voor bromfietsen bieden wij alleen Wettelijke Aansprakelijkheid. 
 

6.1.8 Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)           

WA biedt dekking voor schade aan personen of zaken die met of door het motorrijtuig veroorzaakt is. 
De verzekering voldoet aan de eisen van de WAM. 
Hoogte van de verzekerde bedragen: 

• € 2.500.000 voor schade aan zaken 
• € 6.070.000 voor schade aan personen 

 

6.1.9 Beperkte Cascodekking (BC)           

BC biedt dekking voor schade/verlies door: 
• brand, ontploffing, zelfontbranding, blikseminslag, kortsluiting, storm en hagel 
• diefstal, braak, verduistering, joyriding 
• breuk van voor-, zij-, of achterruiten 
• botsing met loslopende- of vliegende dieren (de gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten)   
• een plotseling van buiten komend onheil tijdens transport door een vervoersonderneming 
• neervallen van luchtvaartuigen, alsmede voorwerpen daaruit of onderdelen daarvan 
• lawines, bergstorting, overstroming, aardbeving en vloedgolf. 
• Kwaadwillige beschadiging (wel verlies BM-korting bij deze schadeoorzaak) 

 

6.1.10 Volledig Cascodekking (VC)      

VC biedt dekking voor schade/verlies door: 
• alle oorzaken die in 4.1.9 (beperkte cascodekking) staan vermeld 
• andere plotseling van buiten komende onheilen.  

 

6.1.11 Aanpassen van de dekking 

Wilt u de dekking verminderen? Dit is alleen mogelijk per 1e van de maand met een schriftelijk e/o digitaal verzoek. Bij 
vermeerdering van dekking: wees alert op nog niet gemelde schades. 
 

6.1.12 Verzekeren van navigatiesystemen in auto’s  

Wij onderscheiden de volgende navigatiesystemen:  
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a. Toegepast via vaste systemen, af-fabriek geleverd door de fabrikant c.q. importeur;  
Dergelijke navigatiesystemen zijn volledig geïntegreerd in de auto. Deze hoeft u daarom niet apart op te geven. 
Ze zijn reeds opgenomen in de waarde van de auto 

b. Toegepast via mobiele systemen als de TomTom, primair ontwikkeld om te navigeren en secundair te 
gebruiken als handsfree carkit, mp3 speler e.d.;  
Deze navigatiesystemen  verzekeren wij op basis van nieuwwaarde. Opgave hiervan is dus noodzakelijk 

c. Toegepast via mobiele systemen of mobiele telefoon, secundair te gebruiken als navigatiesysteem.  
Navigatiesystemen die voldoen aan de omschrijving c. vallen niet onder de dekking. Eventueel bestaat hiervoor 
een beperkte dekking op een inboedelverzekering.  
 

Standaard (dus zonder opgave) verzekeren wij conform de polisvoorwaarden accessoires tot een maximum van   
€ 1000 per gebeurtenis. Wij doen dit kosteloos. Dit bedrag is bedoeld voor latere aankopen door verzekerde; standaard 
verzekert u de oorspronkelijke cataloguswaarde, inclusief accessoires af-fabriek en daarnaast alle extra accessoires 
(zijnde niet ‘af-fabriek’) 
 

6.1.13 Eigen risico       

• Aansprakelijkheid  Standaard geen eigen risico 
• Beperkt casco   Standaard € 135. 
• Casco Standaard € 135 
• Afkoop  Het standaard eigen risico van € 135, geldend bij een beperkt of volledig casco 

dekking, kan worden afgekocht. De inkooppremie voor deze afkoop staat in het 
tarievenboek. 

6.1.14 Geldigheid rijbewijs 

• Het rijbewijs is na afgifte tot het 75e levensjaar geldig en dient om de tien jaar vernieuwd te worden. Een 
aanvrager die tussen de 65 en de 70 jaar oud is ontvangt een rijbewijs dat is geldig is tot zijn 75e verjaardag. 
Een aanvrager die 70 jaar of ouder is ontvangt een rijbewijs met een geldigheidsduur van 5 jaar. Zie 
www.rijbewijs.nl.  

• Indien bij een verzekerde van 75+ de geldigheid van het rijbewijs is verlopen, mag verzekerde zonder verlies 
van dekking van huis naar het CBR (en andersom) om daar in de eigen auto een testrit te maken. 

• Wordt een motorrijtuigverzekering aangevraagd en is er sprake van een buitenlands rijbewijs? Kijk dan op 
www.cbr.nl of en hoe lang een dergelijk rijbewijs geldig is. Een kleurenkopie of scan in het (digitale) dossier is 
vereist. Bij twijfel over geldigheid van rijbewijs contact opnemen met SOM. 

 

6.1.15 Poliskosten 

Standaard € 7. Voor een tussentijds royement rekenen wij € 14.  
 

6.1.16 Bonus/malusschaal  

Deze vindt u terug bij de verschillende producten. Let op: de b/m tabellen zijn op instructie van het Verbond van 
Verzekeraars (regeling 11) per 1 januari 2016 gewijzigd. Voor schades in 2016  wordt deze gewijzigde tabel vanaf 1 
januari 2017. 
 

6.1.17 No Claim bescherming (alleen voor branches 110 / 111 / 130) 

De No Claim bescherming kan uitsluitend worden gekozen in combinatie met motorrijtuigen op een personenautotarief 
en motoren. Is deze bescherming van toepassing op de polis? Dan wordt bij de jaarlijkse prolongatie het aantal 
schuldschaden van het voorafgaande verzekeringsjaar verminderd met één. De opbouw van de korting gaat gewoon 
door.  
 

http://www.rijbewijs.nl/
http://www.cbr.nl/
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6.1.18 Roy-data 

• SOM maakt gebruik van Roy-data: een centraal systeem voor het vastleggen en opvragen van 
royementsgegevens en het aantal schadevrije jaren.   

• De royementsverklaring is vervangen door het royementsaanhangsel met uitzondering van gekentekende 
bromfietsen. Meer informatie vindt u op www.roydata.nl.  

• De schadevrije jaren in Roy-data zijn leidend. Het aantal schadevrije jaren in Roy-data worden verwerkt in de 
berekening van de premie.  

• Schadevrije jaren van een originele leaseverklaring kunnen worden ingezet voor schadevrije jaren bij SOM. 
• Schadevrije jaren van een originele werkgeververklaring kunnen worden ingezet als bonusjaren. Hiervoor geldt 

dat wij de helft van de jaren van de werkgeversverklaring  opnemen als bonusjaren.  

6.1.19 Roy-data en No Claim bescherming 

• Op grond van voorschriften van het Verbond van Verzekeraars dienen wij bij het royement van een verzekering 
het aantal zuivere schadevrije jaren door te geven. Hiermee wordt bedoeld het aantal schadevrije jaren zonder 
rekening te houden met de bescherming.  

• Om aan deze verplichting te kunnen voldoen houden wij in onze administratie het aantal ‘beschermingsjaren’ 
bij die in het kader van de No Claim bescherming aan de verzekering zijn toegekend.  
 

6.1.20 SOM Help Service     

Wordt het voertuig (of aangekoppelde aanhanger/caravan) getroffen door een aanrijding, brand of een ander van 
buitenkomend onheil? En kan er daardoor niet meer verantwoord met het voertuig worden gereden? Of is de 
bestuurder (of een andere inzittende) hierdoor niet meer in staat om het voertuig te besturen? Dan bestaat er recht 
op:  
 

Binnen Nederland 
Hulpverlening bij het vervoeren van het beschadigde motorrijtuig/aanhanger, de eventuele passagiers 
en hun bagage naar een door de verzekerde te bepalen adres in Nederland. 
 
Buiten Nederland 
Hulpverlening bij repatriëring van het motorrijtuig/aanhanger als de schade niet binnen 4 werkdagen 
ter plaatse is te repareren. 
Is het motorrijtuig volledig casco verzekerd? Dan bestaat er buiten Nederland ook recht op hulp als het 
motorrijtuig tot stilstand komt wegens een mechanisch gebrek. Er bestaat recht op: 
  - Hulpverlening zoals eerder (en in de voorwaarden) omschreven. 
  - Vergoeding van de noodzakelijke kosten van hulp langs de weg tot maximaal € 125 per gebeurtenis.  
     Niet vergoed worden kosten van onderdelen en reparatie. Niet vergoed worden kosten indien  
     reparatie plaatsvindt bij een garage. 
  - Hulpverlening in de vorm van het namens verzekerde bestellen en toezenden van noodzakelijke  
      onderdelen indien deze ter plaatse niet op korte termijn verkrijgbaar zijn. Niet vergoed worden  
      kosten van de onderdelen zelf. 

 
Is de schade aan het motorrijtuig zo groot dat de restwaarde van het voertuig niet (meer) opweegt tegen de te maken 
repatriëringkosten? Dan heeft de verzekerde recht op: 

• Vergoeding van de kosten van bewaken, slepen, bergen en stallen. 
• Vergoeding van de terugreiskosten voor de bestuurder en de inzittenden naar een plaats van keuze in 

Nederland, op basis van de reiskosten per trein 2e klasse, vermeerderd met de kosten van vervoer per taxi 
naar resp. van het dichtstbijzijnde spoorwegstation. 

• Hulpverlening bij repatriëring van bagage. 
 
Schieten wij kosten voor, waarvan later blijkt dat deze niet gedekt zijn op de verzekering? Dan zijn deze kosten voor 
rekening van de verzekerde.  
 

http://www.roydata.nl/
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6.1.21 Verklaring van de code op de SOM Hulpkaart 

Op de SOM Hulpkaart staat boven de gegevens van verzekeringnemer een code bestaande uit 5 posities. Deze code 
geeft aan welke rechten verzekerde aan de polis kan ontlenen 

• Positie 1. Deze positie geeft de verzekeringsvorm aan, in te vullen met: 
  cijfer 1.  indien het motorrijtuig geen buitenlanddekking heeft. 
  cijfer 3.  indien er alleen WA dekking is. 
  cijfer 5.  indien er een WA beperkt casco dekking is. 
  cijfer 7.  indien er een WA casco dekking is.  

• Positie 2. Deze positie geeft het laatste cijfer aan van het jaartal waarin de afgegeven dekking eindigt. 
• Positie 3. Deze positie geeft het kwartaal aan waarin in het jaar van positie 2 de dekking eindigt. 
• Positie 4. Deze positie is nog niet bepaald en wordt daarom voor iedereen gevuld met een nul. 
• Positie 5. Deze positie is nog niet bepaald en wordt daarom voor iedereen gevuld met een nul. 

6.1.22 Regio indeling; voor 110 / 120 / 130 

 
Postcode Regio Postcode Regio Postcode Regio 

 
1000 - 1116 3 4260 - 4261 1 6107 1 
1117 - 1159 2 4262 - 4263 2 6108 2 

1160 - 1199 3 4264 - 4271 1 6109 - 6112 1 

1200 - 1470  2 4272 2 6113 2 
1471 - 1479 1 4273 1 6114 1 

1480 - 1499 2 4274 - 4279 2 6115 2 

1500 - 1509 3 4280 - 4281 1 6116 1 
1510 - 1599 2 4282 2 6117 2 

1600 - 189 1 4283 - 4288 1 6118 1 

1900 - 2259 2 4289 - 4299 2 6119 2 
2260 - 2289 3 4300 - 4699 1 6120 - 6125 1 

2290 - 2499 2 4700 - 4709 2 6126 2 

2500 - 2599 3 4710 - 4797 1 6127 1 
2600 - 2999 2 4798 - 4739 2 6128 - 6141 2 

3000 - 3099 3 4840 - 4841 1 6142 - 6143 1 

3100 - 3199 2 4945 - 5049 2 6144 - 6583 2 
3200 - 3299 1 5050 - 5176 1 6584 - 6587 1 

3300 - 3499 2 5177 - 5239 2 6588 - 6589 2 

3500 - 3539 3 5240 - 5335 1 6590 - 6591 1 
3540 - 3546 2 5336 - 5349 2 6592 - 6595 2 

3547 - 3599 3 5350 - 5595 1 6596  1 

3600 - 3769 2 5596 - 5659 2 6597 2 
3770 - 3799 1 5660 - 5694 1 6598 1 

3800 - 3839 2 5695 - 5709 2 6599 2 

3840 - 3899 1 5710 - 5872 1 6600 - 6799 1 
3900 - 3999 2 5873 - 5929 2 6800 - 6865 2 

4000 - 4099 1 5930 - 6039 1 6866 1 

4100 - 4249 2 6040 - 6048 2 6867 - 6869 2 
4250 - 4251 1 6049 - 6102 1 6870 - 6879 1 

4252 - 4253 2 6103  2 6880 - 6899 2 

4254 - 4255 1 6104 - 6105 1 6900 - 9999 1 
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4256- 4259 2 6106 2   

 
Bij branche 111 is postcodetabel geïntegreerd in het premieberekeningssysteem 
 

6.1.23 Geïmporteerde motorrijtuigen zonder kenteken 

SOM biedt dekking voor geïmporteerde - nog niet op kenteken gezette - motorrijtuigen. Hierbij gelden de volgende 
voorwaarden: 

• Er is sprake van een goede (brand)relatie 
• Gedurende maximaal 60 dagen 
• Uitsluitend op Casco condities (geen WA) 
• Op WA condities indien het motorrijtuig voorzien is van een 1-dagskenteken; gedurende de heen- en terugrit 

naar en van de keuring  
• Dergelijke auto’s worden binnen branche 110 geadministreerd, indien de noodzakelijke gegevens uit Audascan 

ontbreken.  
 

Wij brengen hiervoor geen premie in rekening. Onder het betreffende relatienummer wordt een aantekening geplaatst. 
Van belang is het merk, type en chassisnummer van het betreffende motorrijtuig (per e-mail) door te geven aan de 
afdeling Acceptatie van SOM. Zodra het motorrijtuig definitief op kenteken is gezet, wordt er uiteraard een polis 
opgemaakt en premie berekend.  
 

6.2 Personenauto's 

6.2.1 Begripsomschrijving 

Personenauto:  Het in de polis omschreven object, met een maximaal toelaatbaar gewicht van 3500 KG, hoofdzakelijk 
ingericht voor het vervoer van maximaal 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen.  

6.2.2 Acceptabel na overleg 

Neem in onderstaande gevallen altijd eerst contact met ons op. Zonder overleg kunt u geen voorlopige dekking 
afgeven. Na overleg bepalen we of acceptatie mogelijk is:  

• Auto met cataloguswaarde > € 75.000  
• Jeugdigen (<24 jaar) in combinatie met grote/snelle auto's > 100 pk / 75 Kw 
• Taxi’s en ander betaald personenvervoer 
• Koeriers 
• Lesauto's  
• Auto's bestemd voor verhuur 
• Kenteken- en rijbewijsverzekering 
• Sportauto's en auto's van het type GSI, GTI, CRX etc. en cabriolets.  
• Negatieve schadevrije jaren regelmatige bestuurder 

 

6.2.3 Dekkingsmogelijkheden 

• WA  
Hieraan gekoppeld: 
- SOM Help Service 
- WA dekking aanhanger 

• Beperkt casco 
- Branche 110, mits auto 3 jaar of ouder is en de dagwaarde minder dan € 15.000 bedraagt.  
- Branche 111, wordt bepaald door het premieberekeningssysteem (jaar van ingang -/- bouwjaar is >1) 

• Volledig casco  
• Ongevallenverzekering Op- en Inzittenden 
• Schadeverzekering Op- en Inzittenden 
• Verhaalsrechtshulp 
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6.2.4 Inschaling 110 / 111 / 120 / 125  / 130 / 140 

• 110    - Inschalingtrede trede 7 (30% korting).  
     - Als de regelmatige bestuurder jonger is dan 24 jaar, dan geldt  
        inschalingtrede 5  (20% korting).  

• 111   - Inschalingtrede trede 6 (40% korting). 
• 120 / 125 / 130 / 140 - Inschalingtrede trede 5 (20% korting). 
• 115   - Geen inschaling, Geen B/M 

 
Heeft verzekerde een geldige BM-verklaring afgegeven? Of hebben we Roydata succesvol bevraagd (zie paragraaf 
4.1.18)? Dan worden de vermelde schadevrije jaren bij de inschalingstrede opgeteld.  
 
Is er sprake van negatieve schadevrije jaren? Neem voordat u  voorlopige dekking verleent, contact met ons op. 
 

6.2.5 B/M Tabel - 110, 120, 125, 130, 140  (niet voor branche 111) 

Trede in het volgende verzekeringsjaar 

Trede Korting Geen schade Na 1x schade Na 2x schade Na 3x schade 
 

Na 4x schade 

0 -20% (toeslag)  1 0 0 0 0 

1 -10% (toeslag) 2 0 0 0 0 

2 0% 3 0 0 0 0 
3 10% 4 0 0 0 0 

4 15% 5 0 0 0 0 

5 20% 6 0 0 0 0 
6 25% 7 1 0 0 0 

7 30% 8 2 0 0 0 

8 35% 9 3 0 0 0 
9 40% 10 4 0 0 0 

10 45% 11 5 0 0 0 

11 50% 12 6 1 0 0 
12 55% 13 7 2 0 0 

13 60% 14 8 3 0 0 

14 65% 15 9 4 0 0 
15 70% 16 10 5 0 0 

16 70% 17 11 6 1 0 

17 70% 18 12 7 2 0 
18 70% 19 13 8 3 0 

19 70% 20 14 9 4 0 

20 70% 20 15 10 5 0 

6.2.6 B/M Tabel - 111  

Trede in het volgende verzekeringsjaar 

Huidige 
trede 

Korting Geen schade Na 1x schade 
 

Na 2x schade 
 

Na 3x schade 
 

Na 4x schade 

1 -20% (toeslag) 2 1 1 1 1 

2 0% 3 1 1 1 1 

3 10% 4 1 1 1 1 
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4 20% 5 1 1 1 1 

5  30% 6 1 1 1 1 
6 40% 7 1 1 1 1 

7 45% 8 2 1 1 1 

8 50% 9 3 1 1 1 
9 55% 10 4 1 1 1 

10 60% 11 5 1 1 1 

11 62% 12 6 1 1 1 
12 65% 13 7 2 1 1 

13 70% 14 8 3 1 1 

14 75% 15 9 4 1 1 
15 75% 16 10 5 1 1 

16 75% 17 11 6 1 1 

17 75% 18 12 7 2 1 
18 75% 19 13 8 3 1 

19 75% 20 14 9 4 1 

20 75% 21 15 10 5 1 
21 75% 21 16 11 6 1 

6.2.7 Tweede gezinsauto 

De SOM kent  een tweede gezinsauto regeling. Dit houdt in: 
• Inschaling van het tweede gezinsmotorrijtuig vindt plaats op de inschalingstrede.  
• Daarnaast worden bonusjaren toegekend, gelijk aan het aantal schadevrije jaren van het eerste motorrijtuig 

(maximale inschaling op trede 15 en trede 14 bij branche 111). 
 
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de tweede gezinsauto regeling:  

• Het betreft een tweede motorrijtuig van een particuliere verzekerde (derde en verder in overleg); 
• Het motorrijtuig wordt alleen privé gebruikt;  
• Het eerste motorrijtuig is bij de SOM verzekerd (of wordt binnen één jaar bij SOM ondergebracht) 
• De regelmatige bestuurder van het tweede motorrijtuig is verzekeringnemer of diens partner (niet de 

kinderen); 
• De partners wonen op hetzelfde adres; 
• Kenteken staat op naam van verzekeringnemer of de partner; 
• De afgelopen twee jaar hebben de regelmatige bestuurders geen schuldschade gehad.  

 
Aanvullende aandachtspunten: 

• Het eerste motorrijtuig mag een lease-auto van de werkgever zijn, zolang deze bij de SOM verzekerd is en 
verzekerde als bestuurder bekend is; 

• Een tweede gezinsauto kan een personenauto, een bestelauto voor privé gebruik, een motorfiets of een 
gekentekende bromfiets zijn;  

• Wordt er met tweede motorvoertuig meer dan 20.000 km per jaar gereden? Omdat dit in privé 
omstandigheden met meerdere motorrijtuigen niet vaak zal voorkomen, dient voor acceptatie overlegd te 
worden; 

• De naam en geboortedatum van de regelmatige bestuurder dient op het aanvraagformulier en in het systeem 
te worden aangegeven; 

• De bonusjaren worden alleen verleend wanneer dit gerechtvaardigd wordt door de rijervaring en het 
schadeverleden van de partner/bestuurder van het tweede gezinsmotorrijtuig, dit ter beoordeling van de 
SOM; 

• Bovengenoemde regeling is uitsluitend mogelijk als alle polissen onder één lidnummer worden afgegeven, één 
en ander om administratieve redenen. De SOM heeft het recht om de korting terug te draaien op het moment 
dat de verzekering op het eerste motorrijtuig wordt beëindigd. 
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6.2.8 Behoud van de bonus na een schade 

Een gemelde schade heeft geen invloed op de hoogte van de korting voor schadevrij rijden, indien: 
• Geen schadevergoeding verschuldigd is; 
• De betaalde schade geheel verhaald is; 
• Verzekerde de schadevergoeding binnen 12 maanden na uitkering heeft terugbetaald; 
• De schade uitsluitend het gevolg is van een van de gebeurtenissen vallend onder het begrip beperkt casco, 

behalve bij kwaadwillige beschadiging; 
• De uitgaven uitsluitend bestaan uit kosten van de rubriek hulpverlening; 
• Er sprake is van een “No blame” situatie. 

 

6.2.9 Bouwjaarkorting   

• Branche 111: Bouwjaarkorting maakt deel uit van het premieberekeningssysteem. 
• Branche 110: Is de personenauto op de ingangsdatum van de verzekering (of op een latere 

hoofdpremievervaldatum/mutatiedatum) minimaal 2 jaar oud? Dan komt de auto in aanmerking voor 
bouwjaarkorting. Deze korting geldt uitsluitend voor het Volledig Casco deel van de premie. De 
bouwjaarkorting kan oplopen tot 20%.  
 

Ouderdom voertuig  Bouwjaarkorting 

0 0 % 

1 0 % 

2 4 % 
3 8 % 

4 12 % 

5 16 % 
6 of meer 20 % 

 

6.2.10 Nieuwwaarderegeling 

De nieuwwaarderegeling voor personenauto´s geldt tot een waarde van: 
• Branche 111: € 75.000 inclusief accessoires en belastingen 
• Branche 110: € 75.000 inclusief accessoires en belastingen 

 

6.2.11 Tariefomschrijving 110 

Omschrijving  Doel/gebruik                                    Toeslag op basistarief 

 
Basistarief 

 
< 20.000 km /> 24 jaar 

 
0% 

 
Kilometertarief 

 
> 20.000 km / > 24 jaar  

 
20% 

 
Starttarief 

 
< 20.000 km / 18 tot 22 jaar 

 
52% 

 
Jeugdtarief 

 
< 20.000 km / 22 en 23 jaar 

 
23% 

 
Seniorentarief 1 

 
< 20.000 km / 70 tot 80 jaar 

 
20%* 

 
Seniorentarief 2 

 
< 20.000 km / 80 jaar en ouder 

 
40%* 

* Deze acceptatie is uitsluitend mogelijk voor bestaande relaties van uw Onderlinge, bepalend is de leeftijd op de   
   ingangsdatum van de verzekering.  
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6.2.12 Diefstalpreventie personenauto's 

Oorspronkelijke cataloguswaarde  
incl. eventuele accessoires* 

Preventie-eis  
Motorrijtuig** < 4 jaar oud 

Preventie-eis 
Motorrijtuig** > 4 jaar oud 

 
< € 50.000 

 
Geen 

 
Geen 

 
€ 50.001 - € 75.000 

 
Minimaal  alarmsysteem met 
hellinghoekdetectie (zie 
klassenindeling alarmsystemen) 

 
In overleg met SOM 

 
> € 75.000 

 
In overleg met SOM 

 
in overleg met SOM 

*    Bij universele accessoires (bijvoorbeeld losse navigatiesystemen en audio-installaties) met een totale nieuwwaarde 
vanaf € 2.000 gelden aanvullende eisen. Neem hiervoor contact op met afdeling acceptatie. 

**  Er gelden geen extra  voorwaarden voor cabrio’s, SUV’s en dergelijke. 
 
Is bij de aanvraag het vereiste alarm nog niet aanwezig? Dan krijgt de verzekerde maximaal 30 dagen de tijd om het 
betreffende systeem in te laten bouwen. Tijdens deze inbouwperiode kan het motorrijtuig in voorlopige dekking 
worden genomen met een verhoogd eigen risico van € 1.100 per gebeurtenis.  
Het verhoogde eigen risico geldt voor de gebeurtenissen: 

• (poging tot) diefstal 
• partiële diefstal 
• joyriding  
• braak aan het motorrijtuig. 

 
Beschikt het motorrijtuig na 30 dagen nog niet over de vereiste alarminstallatie? Dan is het niet langer verzekerd voor 
de gebeurtenissen (poging tot) diefstal, partiële diefstal, joyriding  en braak aan het motorrijtuig. 
 

6.2.13 Klassenindeling Alarmsystemen 

 
• Startonderbreker (voorheen SCM alarmklasse 1) 

Bestaande uit een systeem met twee automatisch inschakelende blokkeringen, welke beide zorgen dat het 
voertuig zich niet op eigen kracht kan verplaatsen: 

o Minimaal twee blokkeringen 
Indien het motormanagement systeem af-fabriek wordt onderbroken, geldt dit als een dubbele blokkering. 
 

• Alarmsysteem (voorheen SCM alarmklasse 2) 
Bestaande uit een goedgekeurde startonderbreker, dubbele detectie en alarmering: 

o Startonderbreker 
o Omtrekdetectie 
o Interieurdetectie 
o Akoestische signalering door middel van een gecodeerde noodstroomsirene 
o Optische signalering 

Het automatisch inschakelen van het alarmsysteem is toegestaan. 
 

• Alarmsysteem met hellinghoekdetectie (voorheen SCM alarmklasse 3) 
Bestaande uit een goedgekeurde startonderbreker, driedubbele detectie en alarmering: 

o Startonderbreker 
o Omtrekdetectie 
o Interieurdetectie 
o Hellinghoekdetectie 
o Akoestische signalering door middel van een gecodeerde noodstroomsirene 
o Optische signalering 

Het automatisch inschakelen van het alarmsysteem is toegestaan. 
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• Voertuigvolgsysteem 
Met een voertuigvolgsysteem is het mogelijk om de locatie van een gestolen voertuig door te geven aan een 
Particuliere Alarm Centrale (PAC). Deze PAC heeft direct contact met de politie, zodat zij het voertuig kunnen 
aanhouden. Een voertuigvolgsysteem heeft alleen nut in combinatie met een goedgekeurde startonderbreker 
of hoger/ 

6.2.14 Audascan 

SOM werkt met Audascan, een systeem dat de voertuiggegevens ophaalt uit een database op basis van de combinatie 
kenteken/meldcode. Hiervoor gebruikt OASE  de velden ‘kenteken / meldcode’ in het premie opvraagscherm. Hierbij 
zijn de onderstaande punten van belang:  

• De koppeling met Audascan is alleen van toepassing bij branche 110 en 111 van de SOM.  
• Als de velden kenteken / meldcode worden gevuld dan wordt er een bevraging bij Audascan gedaan. Is de 

ingevoerde combinatie kenteken / meldcode juist? Dan worden de velden bouwjaar en verzekerd bedrag 
automatisch ingevuld.  

• Wordt er na een bevraging bij Audascan een verzekerd bedrag van - € 1,00 weergegeven? Dit houdt in dat de 
waarde niet geleverd kan worden.  Opmaak van branche 111 is dan niet mogelijk; neem bij branche 110 
contact op met acceptatie om de cataloguswaarde vast te stellen.  

• In het premieopvraagscherm is het niet verplicht om de velden kenteken / meldcode in te vullen. Met het 
invullen in het premieopvraagscherm van de overige velden wordt ook gewoon een premie berekend. 

• Indien de meldcode niet bekend is kan het veld meldcode leeg blijven. Er wordt dan uitsluitend aan de hand 
van het ingevoerde kenteken een bevraging in Audascan gedaan. 

• Wordt de auto exclusief BTW verzekerd? Dan past het systeem het verzekerd bedrag automatisch hierop aan.  
 
 

6.3 Oldtimers  

6.3.1 Begripsomschrijving 

Oldtimer een personenauto/motor ouder dan 25 jaar 
 

6.3.2 Acceptatienormen  

Het product heeft de échte oldtimerliefhebber als uitgangspunt. Wat willen we niet verzekeren? De oudere auto’s die 
(door jongeren) worden aangeschaft om goedkoop te kunnen rijden (bijv. geïmporteerde afgekeurde auto’s uit 
Duitsland). 
 
Er gelden de volgende acceptatiecriteria: 

• Uitsluitend personenauto’s, motoren en ex-legermotorrijtuigen ouder dan 25 jaar 
• Verzekerde heeft ook een auto voor dagelijks gebruik; 
• Maximaal 7.500 km per jaar 
• Bij cascodekking is een taxatierapport noodzakelijk. Dit taxatierapport mag niet ouder zijn dan 12 maanden. 

Het rapport blijft 36 maanden geldig, gerekend vanaf datum taxatie (erkenning FEHAC erkende clubtaxaties) 

6.3.3 Dekkingsmogelijkheden 

• WA  
Hieraan gekoppeld: 
- SOM Help Service 
- WA dekking aanhanger 

• Beperkt casco 
• Volledig casco  

De voorwaarden bevatten een altijd-terug-garantie: in geval van een total loss na een ongeval behoudt verzekerde het 
recht op de restanten. 
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6.3.4 Eigen risico 

Bij (beperkt) casco: € 135 
 

6.3.5 Taxatie  

U kunt een motorrijtuig laten taxeren: 
• Door een taxateur aangesloten bij TMV of VRT; zie http://www.knac.nl/verzekeringen/taxateurs/ 
• Door een Merkenclub Taxateur met goedkeuring van FEHAC 

 

6.3.6 Preventie 

Als er geen preventie-maatregelen zijn getroffen, is er geen dekking tegen het diefstalrisico boven een verzekerde 
waarde van  €25.000.  
 
De preventie-eisen zijn als volgt: 

• Een verzekerde waarde € 25.000 tot € 50.000  
Eis een VbV/SCM klasse goedgekeurde startblokkering. Is er geen startblokkering  aanwezig of wil de 
verzekeringnemer dit niet laten inbouwen? De klassieker kan dan ook goed beschermd worden met een SCM 
goedgekeurde mechanische diefstalbeveiligingssysteem of startlock met geheime contactsleutel.   

• Een verzekerde waarde van € 50.000 tot € 100.000  
Eis een VbV/SCM goedgekeurd alarmsysteem met hellinghoekdetectie. Is dat niet aanwezig of wil de 
verzekeringnemer dit niet laten inbouwen?  Dan kan in overleg met de afdeling Acceptatie in bepaalde 
gevallen akkoord worden gegaan met bijvoorbeeld een goedgekeurd mechanisch diefstalbeveiligingssysteem. 
Neem in dit geval altijd contact op  met de afdeling Acceptatie.    

Daarnaast uiteraard het advies om de klassieker binnen te stallen. Enerzijds verkleint dit de kans op diefstal, anderzijds 
toont het aan dat verzekerde de klassieker daadwerkelijk als recreatief object gebruikt en koestert. Bovendien verkleint 
het voor de verzekerde de kans op schade door pekel in de wintermaanden. 
 
 

6.4 Bestelauto’s        

6.4.1 Begripsomschrijving 

 
 
Bestelauto: Het op de polis omschreven object, met een maximaal toelaatbaar gewicht van 3.500 kg,    
   hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van zaken. 

6.4.2 Acceptatienormen 

Neem in onderstaande gevallen altijd eerst contact met ons op. Zonder overleg kunt u geen voorlopige dekking 
afgeven. Na overleg bepalen we of acceptatie mogelijk is:  

• Bestelauto met cataloguswaarde > € 50.000- excl. BTW en BPM 
• Betaald en/of regelmatig personenvervoer 
• Koeriers 
• Lesauto's  
• Bestelauto's bestemd voor verhuur 
• Kenteken- en rijbewijsverzekering 
• Uitsluitend particulier gebruik 

 

6.4.3 Dekkingsmogelijkheden 

• WA  

http://www.knac.nl/verzekeringen/taxateurs/
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Hieraan gekoppeld: 
- SOM Help Service 
- WA dekking aanhanger 

• Beperkt casco: 
Mits auto 3 jaar of ouder is en de dagwaarde minder dan € 15.000 bedraagt.  

• Volledig casco  
 

6.4.4 Premiegrondslag    

De basis voor de premieberekening is de oorspronkelijke cataloguswaarde. D.w.z. de waarde in het bouwjaar van het 
motorrijtuig. Geef eventuele accessoires (niet af-fabriek) apart aan ons op. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier 
(denk hierbij ook aan belettering en/of betimmering!) 
 

6.4.5 Meeverzekeren van BTW en/of BPM    

Is verzekeringnemer een ondernemer? En kan hij zijn bestelauto exclusief BTW aanschaffen? Dan dient hij de te 
verzekeren waarde exclusief BTW en exclusief BPM op het aanvraagformulier te vermelden. De BTW en BPM hoeven 
niet verzekerd te worden. In het geval van totaalverlies hoeft verzekeringnemer het BPM bedrag ook niet terug te 
betalen aan de overheid. 
 
• Ondernemersregeling 

Voor bestelauto’s van ondernemers geldt een vrijstelling. Je bent ondernemer als je zelfstandig een bedrijf 
uitoefent. De belangrijkste voorwaarden voor de vrijstelling: 
 
1. eerste toelating op de openbare weg vanaf 1 juli 2005 
2. meer dan 10% van de kilometers zakelijk rijden 
 
Voldoet de ondernemer aan deze voorwaarden? Dan telt de BPM niet mee in de te verzekeren waarde. In alle 
andere situaties moet je als ondernemer wel BPM betalen voor een bestelauto en telt deze mee in de te 
verzekeren waarde. 
 
Is de ondernemer vrijgesteld? Dan bestaat er een kans dat hij de BPM alsnog moet terugbetalen. De ondernemer 
moet alsnog een deel van de verschuldigde BPM betalen als hij: 
- de bestelauto ombouwt tot personenauto 
- de bestelauto binnen 5 jaar na aanschaf verkoopt aan een particulier 
- de onderneming stopt 
 

• Gehandicaptenregeling  
Wordt een bestelauto gebruikt voor het vervoer van een gehandicapte en zijn of haar hulpmiddel? Dan kan het 
voertuig vrijgesteld zijn van BPM. Er geldt een aantal voorwaarden: 
 
1. de bestelauto moet voldoen aan de fiscale inrichtingseisen voor bestelauto's. 
2. de gehandicapte moet in de bestuurderscabine vervoerd worden. 
3. tegelijkertijd moet een niet-opvouwbare rolstoel of ander hulpmiddel in de laadruimte of het 
bestuurdersgedeelte van de bestelauto vervoerd worden. 
4. het hulpmiddel moet voor de gehandicapte noodzakelijk zijn door zijn of haar handicap. 
5. het hulpmiddel is te groot of te zwaar om in een personenauto te vervoeren. 
 
Is het voor de gehandicapte noodzakelijk om (al dan niet in de rolstoel) via de laadruimte plaats te nemen in de 
bestuurderscabine? Dan mag je de vaste wand tussen de bestuurderscabine en de laadruimte verwijderen. Je moet 
dit wel melden in het verzoek om teruggaaf. 
 
Deze gehandicaptenregeling geldt uitsluitend voor bestelauto's die op of na 1 juli 2005 in gebruik zijn genomen. De 
BPM telt dan niet mee in de te verzekeren waarde. 
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6.4.6 Welke waarde verzekert SOM bij bestelauto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Verzekerde waarde berekenen: via Audascan 
1a.  Kiezen: bkr - info (je vindt de waarde BPM bij:  ‘BPM bedrag kentekenbewijs’) 
 
 

 
 
1b.    Kiezen: JOOP_EXTRA  -> Bedrag A: consumentenprijs incl. BTW en incl. meeruitvoering 
                  -> Bedrag B: consumentenprijs excl. BTW en incl. meeruitvoering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Particulier 
 
Bestelauto Particulier -> incl. BTW, incl. BPM -> Consumentenprijs 
Bestelauto Gehandicapte -> incl. BTW, excl. BPM -> Catalogusprijs 

Ondernemer 
   
Bestelauto ondernemer -> excl. BTW, excl. BPM -> Nettocatalogusprijs 
Bestelauto ondernemer -> incl. BTW, excl. BPM -> Catalogusprijs (indien bedrijf geen btw kan     
            verrekenen: woningbouwverenging,   
            verzekeraar, agrarisch bedrijf onder  
            landbouwregeling, gemeente etc.) 
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• Verzekerde waarde berekenen: via RDW 
2a.  Kies tabblad ‘Fiscaal’  (Let op! De RDW benoemt de Consumentenprijs als Catalogusprijs) 
 

 
 
 

 
 

6.5 Vrachtauto's  

6.5.1 Begripsomschrijving  

Vrachtauto Het op de polis omschreven object, met een maximaal toelaatbaar gewicht van 
meer dan 3.500 kg, hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van zaken. 

6.5.2 Acceptatienormen  

Uitsluitend acceptatie na overleg met de SOM. Over het algemeen accepteren wij alleen vrachtauto’s indien zij eigen 
goederen binnen Nederland vervoeren. Incidenteel grensverkeer is hierbij toegestaan.  
 

6.5.3 Niet acceptabel 

• Beroepsgoederenvervoer 
• Vervoer van gevaarlijke stoffen 
• Internationale expeditie 
• Personenvervoer 

 

6.5.4 Dekkingsmogelijkheden 

• WA (excl. Hulpverlening) 
• Beperkt casco 
• Volledig Casco 

Interpretatie waarden Audascan: 
 
Consumentenprijs  = Bedrag A 
Catalogusprijs  = Bedrag A -/- Waarde BPM 
Nettocatalogusprijs  = Bedrag B -/- Waarde BPM 

Interpretatie waarden RDW: 
 
Consumentenprijs  = Catalogusprijs RDW 
Catalogusprijs  = Catalogusprijs RDW -/- Waarde BPM 
Nettocatalogusprijs  = Catalogusprijs RDW / 1,21 (indien 21% belasting - vanaf sep 2012) 
               = Catalogusprijs RDW / 1,19 (indien 19% belasting bij datum 1e toelating     
                                                     voor  1 sep 2012 ) 
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• Ongevallenverzekering Op- en  inzittenden 
• Verhaalsrechtshulpverzekering 

 

6.5.5 Premiegrondslag    

De basis voor de premie is de oorspronkelijke cataloguswaarde, d.w.z. de waarde in het bouwjaar van het  motorrijtuig 
inclusief de oplegger en/of aanhanger.  
 

6.6 Aanhangwagens 

6.6.1 Acceptatienormen   

• Het trekkende motorvoertuig dient bij de SOM verzekerd te zijn en/of te worden. De aanhangwagen dient te 
allen tijde voorzien te zijn van een disselslot. 

• Neem in geval van een cataloguswaarde boven € 10.000 contact met ons op. Zonder overleg kunt u geen 
voorlopige dekking afgeven.  

6.6.2 Niet acceptabel 

• Verhuur. Meeverzekeren is niet mogelijk. 

6.6.3 Dekkingsmogelijkheden 

• Uitsluitend volledig casco. 
 

6.6.4 Particulier gebruik 

• Het eigen risico bedraagt € 135. 
• De basis voor de premieberekening is de oorspronkelijke cataloguswaarde. 
• De minimum premie bedraagt € 50. 

 

6.6.5  Zakelijk gebruik 

• Het eigen risico bedraagt € 250. 
• De basis voor de premieberekening is de oorspronkelijke cataloguswaarde. Verder is er een toeslag van 75% op 

het basistarief van toepassing. 
• De minimum premie bedraagt € 87,50. 

 

6.6.6 Poliskosten 

€ 3,50. Bij een tussentijds royement: € 7. 
 

6.7 Motoren en scooters 

6.7.1 Begripsomschrijving  

Motor/Scooter:    Het in de polis omschreven object op 2 wielen, of een object op 3 wielen, waarvan het  
    ledig gewicht niet meer bedraagt dan 400 kilogram. 

6.7.2 Acceptatienormen 

Neem in onderstaande gevallen altijd eerst contact met ons op. Zonder overleg kunt u geen voorlopige dekking 
afgeven. Na overleg bepalen we of acceptatie mogelijk is:  

• Lesmotoren/scooters 
• Verhuur 
• Leasing 
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• Snelheidswedstrijden 
• Motoren en scooters met een cataloguswaarde boven  € 15.000 

 

6.7.3 Niet acceptabel 

• Motoren en scooters met een motorinhoud van meer dan 750 cc en/of een vermogen van 100 PK (75 kw) in 
combinatie met bestuurders jonger dan 24 jaar zijn niet acceptabel. Dit geldt ook voor bestuurders met minder 
dan 2 jaar rijervaring. 

 

6.7.4 Dekkingsmogelijkheden 

• WA  
Hieraan gekoppeld: 
- SOM Help Service 
- WA dekking aanhanger 

• Beperkt casco 
• Volledig casco  
• Ongevallenverzekering Op- en inzittenden 
• Schadeverzekering Op- en inzittenden 
• Verhaalsrechtshulpverzekering 

 

6.7.5 Premiegrondslag    

De basis voor de premie is de oorspronkelijke cataloguswaarde, d.w.z. de waarde in het bouwjaar van het motorrijtuig. 
Dit vermeerderen wij met eventuele accessoires en eventuele zijspan. 
 

6.7.6 Minimumpremie 

Op basis van minimaal een oorspronkelijke cataloguswaarde van € 2.000. 
 

6.7.7 Diefstalpreventie 

• Wordt de motor/scooter niet in een afgesloten ruimte gestald? Dan dient verzekerde de motor/scooter met 
een deugdelijk slot te beveiligen. Onder deugdelijk slot verstaan wij een ART-goedgekeurd tweewielerslot, 
naast het door de fabrikant aangebrachte standaardslot.  

• Check het slot op: http://stichtingart.nl/keurmerk/.  Op deze website is het mogelijk om op te zoeken of een 
slot is goedgekeurd en zo ja, over hoeveel sterren het slot beschikt. Het kan echter zijn dat de goedkeuring is 
ingetrokken. In dat geval is dit duidelijk bij het slot vermeld, waarbij ook is aangegeven wanneer de 
goedkeuring is ingetrokken. Dit kan belangrijke informatie zijn, want voor de SOM geldt dat het door 
verzekerde gebruikte slot op het moment van het afsluiten (of wijzigen) van de verzekering goedgekeurd 
moest zijn! 

 

6.7.8 Aanvullende diefstalpreventie bij volledig casco 

Heeft de motor/scooter een oorspronkelijke cataloguswaarde van meer dan € 11.500? Dan verplichten wij:  
• een alarminstallatie, en  
• een extra eigen risico van € 500 bij diefstal of poging tot diefstal. 

Voor een toelichting over de beveiliging, zie: http://diensten.kiwa.nl/voertuigbeveiliging/beveiliging-motorfietsen 

http://stichtingart.nl/keurmerk/
http://diensten.kiwa.nl/voertuigbeveiliging/beveiliging-motorfietsen
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6.8 Kampeerauto 
 

6.8.1 Begripsomschrijving 

Kampeerauto Motorrijtuigen die volgens het kentekenbewijs als kampeerauto worden 
aangeduid. De kampeerauto dient te allen tijde te zijn uitgevoerd met een vaste 
slaap-, zit- en kookgelegenheid.  
 
Dit kunnen zijn: 

• Kampeerauto’s die als zodanig door de fabrikant zijn geleverd. 
• Bestelauto’s met een kampeerunit. 
• Bestelauto’s die door ombouw en na keuring door de RDW als zodanig 

worden gekwalificeerd. 
 

6.8.2 Acceptatie na overleg 

Kampeerauto’s met een oorspronkelijke cataloguswaarde van meer dan € 75.000. 
 

6.8.3 Niet acceptabel 

• Kampeerauto uitgerust met werkplaats 
• (Omgebouwde) vrachtauto’s en bussen  
• Zakelijk, semi-zakelijk, festival/kermis 
• Verhuur anders dan aan particulieren voor recreatie doeleinden 
• Verhuur door een particulier via een verhuurbedrijf 
• Verhuur door particulier met meer dan 1 kampeerauto 
• Auto- en/of motorrace etc. gebruik 

 

6.8.4 Dekkingsmogelijkheden 

• WA hieraan gekoppeld: SOM Help Service 
• Beperkt Casco 
• Volledig Casco 
• Ongevallenverzekering Op- en Inzittenden 
• Schadeverzekering Op- en inzittenden 
• Verhaalsrechtshulp 

 

6.8.5 Inspectie bij ombouw 

Omgebouwde kampeerauto’s dienen ongeacht de gewenste dekking vooraf geïnspecteerd te worden. Een officieel 
expertisebureau dient deze inspectie uit te voeren. De kosten voor de inspectie zijn voor rekening van 
verzekeringnemer. 
Uit het rapport moet minimaal blijken dat: 

• de kampeerauto goed en zorgvuldig is omgebouwd en 
• de gas- en elektriciteitsinstallatie zijn goedgekeurd. 

Toont het inspectierapport aan dat bovenstaande zaken zijn goedgekeurd? Dan is acceptatie mogelijk. 
 

6.8.6 Premiegrondslag 

De waarde voor de premieberekening is de oorspronkelijke cataloguswaarde. 
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6.8.7 Bonus/malus bij auto voor dagelijks gebruik 

Is de auto van verzekerde (voor dagelijks gebruik) ook bij SOM verzekerd? Dan kan de B/M-korting van de autopolis 
middels bonusjaren op de kampeerautoverzekering worden overgenomen. 

6.8.8 Preventie 

 
Oorspronkelijke cataloguswaarde Preventie-eis 

 Van € 30.000  tot € 75.000 SCM klasse 1 (of af-fabriek gelijkwaardig) of BearLock 

 

6.9 Bromfietsen 

6.9.1 Begripsomschrijving   

Onder bromfietsen wordt verstaan:  
• motorrijtuig op twee wielen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 

km/h, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³ of een 
elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW, niet zijnde een 
gehandicaptenvoertuig;   

• motorrijtuig op drie wielen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 
km/h, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig, uitgerust met:  

- een motor met elektrische ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³   
- een motor met inwendige verbranding en een netto maximumvermogen van niet meer dan 4 kW 

voor andere dan onder de eerste bullit genoemde motoren  
- een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW; dan wel 

motorrijtuig op vier wielen, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig, met een door de constructie 
bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h en een ledige massa van minder dan 350 kg, 
de massa van de batterijen in elektrische voertuigen niet inbegrepen, uitgerust met: 

o een motor met elektrische ontsteking met cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³ 
o een motor met inwendige verbranding en een netto maximumvermogen van niet meer dan 4 

kW voor andere dan onder 1 genoemde motoren 
o een elektromotor met nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW. 

 
Let op: Gehandicaptenvoertuigen vallen niet onder de definitie van een bromfiets. Een gehandicaptenvoertuig lijkt op 
een brommobiel, maar is een voertuig niet breder dan 1,10 m (een brommobiel is maximaal 1,40 meter breed), met een 
maximum constructiesnelheid van ten hoogste 45 km/h en is aangepast voor het vervoer van een invalide bestuurder. 
Vierwielige gehandicaptenvoertuigen zijn duidelijk te onderscheiden van brommobielen doordat zij veel minder breed 
zijn. De zogenaamde scootmobielen vallen ook onder de definitie van gehandicaptenvoertuig 
 

6.9.2 Kentekenplicht 

Sinds 1 januari 2007 geldt voor alle bromfietsen in Nederland de kentekenplicht. Tot de categorie bromfietsen worden 
gerekend alle bromfietsen (automaten en versnellers), scooters, snorfietsen, snorscooters, fietsen met hulpmotor zoals 
een Spartamet en brommobielen. 
 

6.9.3 Geen kentekenplicht 

Voertuigen die niet onder kentekenplicht vallen zijn: 
• rijwielen met trapondersteuning  die niet harder kunnen dan 25 km per uur  en waarbij      

gebruikers moeten blijven trappen voor aandrijving.  De AVP biedt hiervoor dekking; 
• motorrijtuigen die niet harder kunnen dan 6 km per uur; 
• gehandicaptenvoertuigen met een maximumsnelheid van 45 km per uur die speciaal zijn ingericht 

voor gebruik door iemand met een handicap en niet breder zijn dan 110 cm; 
• motorrijtuigen met drie of vier wielen die voornamelijk zijn ontworpen voor gebruik buiten de wegen en voor 

vrijetijdsbesteding zoals cross-trikes en gemotoriseerde golfkarretjes; 
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• motorrijtuigen die bestemd zijn om door een voetganger te worden meegevoerd. 
 
Voor deze groep voertuigen bestaat, met uitzondering van rijwielen met trapondersteuning, wel een verzekeringsplicht. 
Het bewijs & verzekering daarvoor heeft een vaste jaarlijkse premievervaldatum van 1 mei, gezien de geldigheid van de 
jaarlijkse verzekeringplaat op 1 mei vervalt.  
 

6.9.4 Acceptatienormen 

• Brommobielen worden niet als nieuwe verzekering geaccepteerd. 
• Zakelijk gebruik (waaronder koeriersachtige activiteiten met een privé-brommer) van het voertuig is niet 

toegestaan. 
 

6.9.5 Dekkingsmogelijkheden 

De volgende dekkingsvormen zijn mogelijk voor gekentekende bromfietsen: 
• WA 
• Verhaalsrechtshulp 
• Ongevallenverzekering Op- en Inzittenden 

 
Voor ongekentekende bromfietsen (en voertuigen die niet onder de kentekenplicht) vallen: 

• WA 
 

6.9.6 Leeftijd bestuurders 

• De minimum leeftijd is 16 jaar.  
• Deze eis is niet van toepassing op bestuurders van een fiets met elektrische trapondersteuning.  
• De premie voor bromfietsen is afhankelijk van de leeftijd van de bestuurder op de datum van ingang of 

prolongatie. 
 

6.9.7 Eigen risico      

Niet van toepassing 
 

6.9.8 Tarief bromfiets, snorfiets of brommobielen? 

Het uitgangspunt is de toegestane maximum snelheid als vermeld in Deel 1A (het Voertuigbewijs) van de 
kentekendocumenten.  

• 45 km/h   Het tarief bromfiets is van toepassing (uitzondering hierop is de brommobiel) en is de   
   kentekenplaat van het voertuig geel; 

• 25 km/h   Het tarief snorfiets van toepassing en is de kentekenplaat van het voertuig blauw. 
 

6.9.9 Brommobiel 

Een brommobiel of bromauto is breder dan 1,10 meter, heeft een verbrandingsmotor en een toegestane 
maximumsnelheid van 45 km/h. De meest voorkomende merken zijn  

• Agora  
• Aixam  
• Amica  
• Arola  
• Canta 
• Erad 
• Gear 
• Ligier 
• MicroCar 
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• Pingo 
• Sulky 
• Spacia 
• Stell. 

Voor brommobielen geldt een eigen tarief. Mutatie of prolongatie is uitsluitend mogelijk voor de eigenaren van reeds 
verzekerde brommobielen 
 

6.9.10 Bonus/malusschaal (uitsluitend voor bromfietsen met kenteken)  

• Inschalingtrede is trede 9 (40% korting).  
• Kan verzekerde een geldige BM verklaring overleggen? Dan tellen wij de daarop vermelde schadevrije jaren bij 

trede 9 op.  
• Als de BM verklaring negatieve schadevrije jaren bevat, neem dan contact met ons op.  

 

6.10 Oldtimer Bromfietsen 

6.10.1 Acceptatienormen 

• Voertuig is tenminste 25 jaar oud  
• Gebruik: minder dan 1.500 kilometer per jaar  
• Verzekerde beschikt over een ander gemotoriseerd vervoermiddel voor dagelijks gebruik (en kan dit 

aantonen).  
 

6.10.2 Dekkingsmogelijkheden 

De volgende dekkingsvormen zijn mogelijk: 
• WA  
• Ongevallenverzekering Op- en Inzittenden 
• Verhaalsrechtsbijstand 

 
 

6.11 Tractor- en landbouwwerktuigverzekering 

6.11.1 Begripsomschrijving      

Landbouwwerktuig:   De in de polis omschreven tractor of landbouwwerktuig, gebruikt voor eigen  
     agrarisch bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
 

6.11.2 Acceptatienormen 

Neem in onderstaande gevallen altijd eerst contact met ons op. Zonder overleg kunt u geen voorlopige dekking 
afgeven. Na overleg bepalen we of acceptatie mogelijk is:  

• Tractoren met een verkoopwaarde boven de € 100.000;  
• Landbouwwerktuigen met een verkoopwaarde boven € 150.000;  
• Totaal verzekerd bedrag van tractoren en landbouwwerktuigen is meer dan € 500.000 (cumulatierisico) voor 

(beperkt)cascodekking  

6.11.3 Dekkingsmogelijkheden 

• W.A. (incl. extra aanrijdingschade = schade aan eigen eigendommen; zie uw voorwaarden. Hiervoor geldt een  
eigen risico*) 

• Beperkt casco 
• Volledig Casco** (Let op;  vanaf 01-01-2016  is op de nieuwe voorwaarden TRA-0116  bij Volledig Casco  ook 

nieuwwaarde verzekerd voor het eerste jaar. Na 1 jaar tot 4 jaar oud vindt een afschrijving plaats van 1% van 
de verkoopwaarde per maand. Vanaf 4 jaar geldt de dagwaarde.) 
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* Extra aanrijdingschade is van toepassing op: 

• Agrarisch gebruik (branche 160 en 170) 
• Hobbymatig (branche 160 en 170) 

   Extra aanrijdingsschade is niet van toepassing op: 
• Loonwerk (branche 160 en 170) 
• Overig bedrijf (branche 160 en 170) 
• Particulier gebruik (branche 170 oldtimer) 
 

** Cascodekking incl. eigen gebrek is niet van toepassing op: 
• Landbouwwerktuig/tractor in gebruik bij loonwerkbedrijven, landbouwwerktuigenverenigingen en overige 

bedrijven 
• Landbouwwerktuig/tractor ouder dan 5 jaar 
• Landbouwwerktuig/tractor zonder fabrieks- of importeursgarantie 

6.11.4 Premiegrondslag   

• WA    Vast tarief per voertuig 
• BC/VC  Voor beperkt casco en volledig casco is gebaseerd op de oorspronkelijke  

   verkoopwaarde -/- 15%. Op de aanvraag dient de volle waarde opgegeven  
  te worden en waar mogelijk een kopie van de aankoopnota meesturen.  

6.11.5 Eigen Risico 

• WA  € 225 bij extra aanrijdingschade (indien meeverzekerd) 
• BC/VC  € 135 

 
 

6.11.6 No-claim korting  

Voor de no-claim opbouw- en terugvalregeling zie voorwaarden. Bij alleen WA- en/of beperkt casco verzekering is de 
no-claim regeling niet van toepassing. 
Verzekerden die van WA (beperkt casco) dekking overgaan naar WA volledig cascodekking (b.v. bij tractorwijziging) 
krijgen de no-claim korting zowel over de premie voor de cascodekking als de WA-dekking, op basis van de eerder bij de 
SOM schadevrij gereden jaren.  
 

6.11.7 Minimumpremie 

Op basis van  minimaal een oorspronkelijke verkoopwaarde: € 5.000 
 

6.11.8 Bijzondere agrarische motorrijtuigen: MMBS (zoals landauto Unimog) 

 
• Begripsomschrijving: 

Dit zijn voertuigen die in de Regeling Voertuigen worden aangeduid als Motorrijtuig met beperkte snelheid 
(MMBS). Dit betreffen motorvoertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer 
dan 25 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer 
van personen en ingericht voor het bij op korte afstand van elkaar gelegen plaatsen afleveren of ophalen van 
goederen; onder motorrijtuig met beperkte snelheid wordt mede verstaan: 

o motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, 
niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van 
personen en wel ingericht voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten wegen, aan wegen of aan 
werken op, in, langs en boven wegen; 

o motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, 
met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend, niet zijnde een 
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landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, dat een combinatie vormt met één of meer 
aanhangwagens die zijn ingericht voor het vervoer van personen; 

 
 

• Dekkingsmogelijkheden 
Uitsluitend WA-dekking mogelijk 
 

• Acceptatienormen 
‐ het MMBS voldoet aan ‘Acceptatienormen  Tractoren en Landbouwwerktuigen’ 
‐ het MMBS is ongekentekend. bij  een eerder NL-gekentekend voertuig heeft een 'Keuring van 

kentekenplichtig voertuig naar niet-kentekenplichtig voertuig (beperkte snelheid / land- of 
bosbouwvoertuigen)' plaatsgevonden wat blijkt uit een bewijs van goedkeuring van de RDW; 

‐ het MMBS wordt gebruikt als tractor op het eigen agrarische bedrijf; 
‐ het MMBS is voorzien van een 25 km-bord; 
‐ het MMBS heeft een door de constructie bepaalde maximum snelheid van niet meer dan 25 km/uur.  
‐ Bestuurder dient te voldoen aan de wettelijke vereisten.  

 
• Tarifering 

Premie van MMBS voertuigen gelijk aan tarifering tractor 

6.11.9 Bijzondere agrarische motorrijtuigen: Quads en trikes 

• Dekkingsmogelijkheden 
Uitsluitend WA-dekking mogelijk 
 

• Acceptatienormen 
‐ quad/trike voldoet aan ‘Acceptatienormen Tractoren en Landbouwwerktuigen’ 
‐ quad/trike is bestemd  voor agrarisch gebruik (waaronder ook het gebruik als hobbyboer); 
‐ quad/trike bevindt zich op landbouwgrond dat in eigendom is van, of in gebruik is door verzekeringnemer. 

Gebruik van de openbare weg is alleen verzekerd om de landbouwgrond te bereiken; 
‐ quad/trike is begrensd tot een maximale snelheid van 40 km/uur; 
‐ quad/trike vervoert geen passagiers; 
‐ de bestuurder is minimaal 16 jaar oud. 
 

• Tarifering 
Premie van quads en trikes gelijk aan tarifering tractor 

 

6.11.10 GV-kenteken (grensverkeer) 

De RDW verstrekt een speciaal grensverkeer kentekenbewijs voor landbouwvoertuigen en motorrijtuigen met beperkte 
snelheid, die in de grensgebieden worden gebruikt voor landbouwdoeleinden. Het betreft voertuigen, die in Nederland 
niet kentekenplichtig zijn, maar in het buitenland wel. Het kentekenbewijs bestaat uit een Voertuigbewijs (deel 1A) en 
een Tenaamstellingsbewijs (1B).  
 
Voor meer informatie: 
https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Grensverkeerkenteken.aspx 
 
 

6.11.11 Groene kaart 

In plaats van een tractorverzekeringsbewijs krijgt verzekerde een groene kaart. 
 

https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Grensverkeerkenteken.aspx
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6.12 Ongevallenverzekering Op- en Inzittenden    

6.12.1 Acceptatienormen        

Een ongevallenverzekering voor in- en opzittenden is alleen mogelijk in combinatie met een verzekering voor een 
gekentekend object (behalve tractor). 

6.12.2 Dekking 

Uitkering na overlijden of blijvende algehele invaliditeit als gevolg van een ongeval.  
 

6.13 Schadeverzekering Op- en Inzittenden 

6.13.1 Acceptatienormen 

Een schadeverzekering op- en inzittenden kan uitsluitend gesloten worden in combinatie met: 
• een personenautoverzekering 
• bestelautoverzekering 
• oldtimerverzekering 
• motorverzekering 
•  tractorverzekering 
• landbouwwerktuigverzekering. 

 

6.13.2 Dekking 

Deze verzekering dekt schade door een gedekte gebeurtenis die heeft plaatsgevonden in het dekkingsgebied.  
Onder schade wordt verstaan: 

• Lichamelijk letsel of benadeling van de gezondheid van een verzekerde persoon, beide medisch vast te stellen 
en al dan niet de dood tot gevolg hebbend. 

• Materiële schade aan roerende zaken die behoren tot de particuliere huishouding van verzekerde en die zich 
aan, op of in het motorrijtuig bevinden, met uitzondering van schade aan motorrijtuigen / aanhangwagens / 
vaartuigen. 

 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal € 1.000.000 voor alle verzekerde personen samen. 
 

6.14 Verhaalsrechtshulp voor een motorrijtuig 

6.14.1 Begripsomschrijving 

Verhaalsrechtshulp: Geeft direct rechtshulp na een ongeval. 
 

6.14.2 Acceptatienormen        

Een verhaalsrechtshulpverzekering voor een motorrijtuig is alleen mogelijk in combinatie met een auto- bromfiets- of 
motorverzekering. 

6.14.3 Dekking 

Zie de voorwaarden. 
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7. Recreatie en ongevallen 
 
 

7.1 Caravans 

7.1.1 Begripsomschrijving 

Caravan - Toercaravan, opzetunit of vouwwagen, dienend als kampeerverblijf, met  
standaarduitrusting, zoals deze door de fabrikant of importeur is geleverd.  

- Stacaravan, als boven omschreven, welke zich bevindt op een vaste standplaats en  
die niet meer dan eenmaal per jaar van en naar de winterberging wordt vervoerd via  
korstste route 

 

7.1.2 Acceptatienormen  

Neem in onderstaande gevallen altijd eerst contact met ons op. Zonder overleg kunt u geen voorlopige dekking 
afgeven. Na overleg bepalen we of acceptatie mogelijk is:  

• Caravans ouder dan  15 jaar 
• Caravan van het merk Tabbert, types Baronesse en Comtesse 
• Tandemasser  
• Eigenbouw. Overlegging van een taxatierapport is noodzakelijk 
• Bij ander gebruik dan particulier recreatief gebruik, zoals incidenteel verhuur. Verhuurbedrijven worden niet 

geaccepteerd. 
 

Voor de Plusdekking (naar keuze met 3 jaar of 5 jaar nieuwwaardedekking):  
• Verzekerde is 1e eigenaar 
• Caravan is niet ouder dan 12 maanden. 
• Voor caravans met een verzekerde waarde boven € 25.000 plaatsen wij een nieuwwaarde-clausule op de polis.  

 

7.1.3 Niet acceptabel 

• Caravans in gebruik voor permanente bewoning 
• Verhuurbedrijven. 

7.1.4 Premie en voorwaarden afhankelijk van cataloguswaarde 

Voor caravans met de volgende cataloguswaarde zijn premie en voorwaarden op aanvraag: 
• Stacaravan hoger dan € 40.000  
• Toercaravan hoger dan € 27.500 
• Vouwwagen hoger dan € 7.500. 

7.1.5 Premiegrondslag   

• De waarde voor de premieberekening is de oorspronkelijke cataloguswaarde.  
• Bij stacaravans verlenen wij een korting van 30% op de premie. 

7.1.6 Preventie 

Wordt de caravan zonder toezicht achtergelaten? Dan is de verzekerde verplicht de caravan te beveiligen door: 
• een (SCM) goedgekeurd disselslot (zie ook slotenlijst op extranet SOM ), of  
• een wielklem. 

 
Laat verzekerde de caravan achter in een (winter)stalling? En verbiedt de exploitant van de stalling dat de caravan 
wordt beveiligd door een disselslot of wielklem? Dit is uitsluitend toegestaan als verzekerde deze  dwingende 
voorschriften van de exploitant kan overleggen.  
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Meer informatie vindt u op:  http://diensten.kiwa.nl/voertuigbeveiliging/voertuigbeveiliging-door-mechanische-
beveiliging 
 

7.1.7 Eigen risico      

€ 100 per gebeurtenis. 
 
 

7.2 Doorlopende Reisverzekering 

7.2.1 Begripsomschrijving     

Reis:  Reis en verblijf met een uitsluitend recreatief karakter 
  

7.2.2 Verzekerden  

• De in de polis genoemde verzekerden 
• De bij verzekeringnemer inwonende partner en/of inwonende kinderen en/of uitwonende studerende 

kinderen voorzover dit uit de polis blijkt. 
• Zijn de kinderen uitwonend in verband met co-ouderschap? Zij zijn meeverzekerd bij een gezins- en 

eenoudergezindekking 
• Standaard zijn twee minderjarige logees meeverzekerd.  

 

7.2.3 Niet acceptabel 

• Gevaarlijke activiteiten die benoemd staan in de sportenlijst als niet verzekerbaar 
• Zakelijke reizen zijn niet acceptabel 

 

7.2.4 Acceptatienormen   

• Vrijwilliger/Stage e.d. 
Er is dekking indien er sprake is van vrijwilligerswerk  e/o wanneer men stage loopt. Dit werk valt over het 
algemeen buiten de beroepsactiviteiten die iemand normaal gesproken doet. Er is er geen sprake van een 
betaalde functie.  Samengevat, er is dekking indien:   

- er geen sprake is van uitoefening van het normale beroep 
- er geen sprake is van betaling 
- er geen sprake is van gevaarlijke werkzaamheden (de norm is hiervoor de beroepenlijst 

ongevallenverzekering van de Europeesche; indien nodig via ons navragen). 
 

7.2.5 Geldigheidsduur       

Binnen de geldigheidsduur van de verzekering geldt dat de dekking begint zodra verzekerde en/of zijn bagage, voor een 
reis, de woning in Nederland verlaat en eindigt zodra verzekerde en/of zijn bagage hierin terugkeert. 
 
De dekking eindigt bovendien: 

• voor Pakket Standaard op de 45e dag   
• voor Pakket Plus op de 90e dag 

te 24.00 uur van een aaneengesloten periode van reizen en/of verblijf, tenzij deze periode door onvoorziene vertraging 
buiten de wil van verzekerde(n) wordt overschreden; de dekking blijft in dat laatste geval van kracht tot het eerst 
mogelijke tijdstip van terugkeer in de woning. 
 

http://diensten.kiwa.nl/voertuigbeveiliging/voertuigbeveiliging-door-mechanische-beveiliging
http://diensten.kiwa.nl/voertuigbeveiliging/voertuigbeveiliging-door-mechanische-beveiliging
http://extranet.ovmsom.nl/documenten_ts/som/downloads/Europeesche%20&%20SOM%20-%20Sportenlijst%20reisverzekering.pdf
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7.2.6 Verzekeringsgebied   

• De verzekering is van kracht in alle Europese landen. Daaronder vallen ook IJsland, de Azoren, de Canarische 
eilanden en Madeira. En Georgië, Armenië en Azerbeidzjan. Daarnaast in alle niet-Europese landen die 
grenzen aan de Middellandse Zee. 

• De uitbreiding werelddekking geeft overal ter wereld dekking.  
• Geeft het Ministerie van Buitenlandse zaken voor vertrek een negatief reisadvies voor een land of gebied? En 

gaat verzekerde toch naar dat land of gebied? Dan is hij/zij niet verzekerd. 
• In Nederland is er alleen dekking tijdens een reis met minimaal 1 overnachting. Of tijdens een reis 

die minimaal 24 uur duurt. Aantoonbaar door een boeking of reservering. Behalve bij 
de aanvullende Recreatiedekking en verzekerde in een (eigen) boot of vakantiewoning verblijft. 

• En maakt verzekerde een buitenlandse reis maar gaat deze reis ook door Nederland? Dan is er ook 
dekking in Nederland. 

7.2.7 Dekking           

Er is een keuze uit de volgende dekkingsvormen:  
• Pakket Standaard 
• Pakket Plus 

  

7.2.8 Uitbreidingen  

• Annulering 
• Werelddekking 
• Wintersport/Bijzondere sporten 
• Medische kosten (kostprijs en tandarts max. € 250) 
• Ongevallen (Overlijden € 10.000. Blijvende invaliditeit max. € 50.000) 
• Hulp & Huur vervoermiddel 
• Waarnemer 
• Extra sportuitrusting 
• Recreatiedekking 

 
Zie de polisvoorwaarden voor de exacte limieten. 
 

7.2.9 Aanvullende dekking: Recreatiedekking Nederland 

De reisverzekering geeft binnen Nederland dekking als er sprake is van een reis: 
• met minimaal één overnachting  
• of een reisduur van meer dan 24 uur. 

De klant dient dat aan te tonen met een boekings- of reserveringsformulier. Een dergelijk formulier kan bij een verblijf 
in bijvoorbeeld je eigen boot of recreatiewoning vaak moeilijk worden overhandigd. In die situatie biedt de aanvulling 
Recreatiedekking Nederland uitkomst:  
 
Onderstaand is van toepassing indien recreatiedekking Nederland is meeverzekerd: 

• Er is dekking in Nederland als verzekerde met, naar en van het vakantieverblijf van hemzelf of een andere 
verzekerde reist en tijdens het verblijf in dit vakantieverblijf. 

• De gekozen dekkingen van de doorlopende reisverzekering zijn van toepassing, met uitzondering van 
Ongevallen en Hulp & Huur Vervoermiddel . 

• Als het vakantieverblijf een boot is EN het enige vervoermiddel dat verzekerde tijdens de reis gebruikt, 
vergoeden wij ook de extra kosten van reis en verblijf tot maximaal € 750,- per verzekering als: 

‐ de schipper uitvalt door ziekte of een ongeval en er niemand is die de boot kan terugvaren naar de 
vaste ligplaats in Nederland. 

‐ verzekerde de terugreis naar de vaste ligplaats in Nederland niet met de boot kan maken door 
extreme weersomstandigheden (storm, mist).  

‐ Wij vergoeden dan ook de extra kosten van reis en verblijf om de boot op een later tijdstip terug te 
varen. Verzekerde moet wel kunnen aantonen dat dit op de datum waarop hij terug zou reizen door 
de extreme weersomstandigheden niet haalbaar was. 
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7.2.10 Aanvullende dekking: Extra Sportuitrusting  

Deze bijzondere uitbreiding is een aanvulling op de Rubriek Bagage. Extra sportuitrusting is, per reis per verzekering, 
verzekerd tot € 2.500  boven het verzekerd bedrag voor de rubriek Bagage. Ook beschadiging, verlies of diefstal van 
sportuitrusting die verzekerde in het buitenland heeft gehuurd valt onder de dekking. 
 
De sportuitrusting en toebehoren van de volgende sporten zijn hierdoor verzekerd:  

• racket- en balsport;  
• wintersport;  
• wandel-, berg- en klimsport;  
• duiksport;  
• golfsport;  
• ruitersport;  
• vecht- en verdedigingsport;  
• hand- en kruisboogschieten;  
• in-line-skaten en skeeleren;  
• surfen en kanoën;  
• fietsen.  

 
Zolang de sportuitrusting voor eigen gebruik:  

• is meegenomen;  
• tijdens de reis is gekocht; of  
• tijdens de geldigheidsduur van de verzekering vooruit- of nagestuurd is.  

 
Er wordt geen schade vergoed als de sportuitrusting:  

• slecht onderhouden is;  
• in slechte staat verkeert;  
• overbelast is. 

7.2.11 Aanvullende dekking: Annuleringsverzekering 

Deze aanvullende rubriek is uitsluitend mogelijk indien er een lopende reisverzekering bij de SOM is.  
SOM biedt de volgende dekkingsvormen: 
 

Verzekerde bedragen per combinatie  
Combinatie 1 

 
Combinatie 2 

 
Combinatie 3 

Per persoon / per reis € 1.500 €   3.500 €   5.000 
Per polis / per jaar € 6.000 € 14.000 € 20.000 

 
Let op 7 dagen-termijn: 
Heeft verzekerde de annuleringsdekking meer dan 7 dagen na de boekingsdatum afgesloten? 
In dat geval heeft verzekerde geen dekking voor claims door ziekte, aandoening of afwijking indien deze reeds in de 
periode van 3 maanden voor de afsluitdatum van de verzekering bestond of klachten veroorzaakte. Dit geldt voor 
ziekte, aandoening of afwijkingen bij verzekerde, zijn huisgenoten of familieleden in 1e of 2e graad. 

7.2.12 Aanvullende dekking: Waarnemer 

• Waarnemer 
De persoon die niet meereist en de zakelijke vervanger is van verzekerde bij afwezigheid. 
Er zijn vergoedingen bij annulering of voortijdige terugkeer i.v.m. uitval waarnemer. 

7.2.13 Contractsduur/Aanpassen van de dekking 

Bij ingang van de verzekering is deze – in tegenstelling tot de andere verzekeringen – niet het eerste jaar opzegbaar.  
Bij het aanpassen van de dekking geldt opnieuw dat de reisverzekering gedurende 12 maanden daarna niet kan worden 
beëindigd. Zie de polisvoorwaarden. 
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7.2.14 Poliskosten 

Standaard €  3,50 

7.3 Gezinsongevallen 

7.3.1 Verzekerde(n) 

Keuze uit: 
- Degene die de verzekering aanvraagt; 
- De met verzekeringnemer duurzaam samenwonende partner; 
- Inwonende kinderen tot 27 jaar en uitwonende studerende kinderen tot 27 jaar 

 

7.3.2 Verzekeringsgebied 

Gehele wereld 
 

7.3.3 Dekking 

• Pakket Standaard 
‐ Een uitkering van € 7.500 bij overlijden door een ongeval; 
‐ Een uitkering bij gehele, of gedeeltelijke, blijvende invaliditeit door een ongeval, bij 100% blijvende 

invaliditeit bedraagt de uitkering € 50.000; 
- Een uitkering van € 5.000 als een inzittende door een ongeval overlijdt en maximaal € 25.000 als deze 

invalide raakt, in of op een motorrijtuig dat verzekeringnemer of één van de gezinsleden bestuurt of door 
een gemachtigde bestuurder van een motorrijtuig dat eigendom is van een verzekerde; 
 

• Pakket Plus 
‐ Een uitkering van € 7.500 bij overlijden door een ongeval; 
‐ Een cumulatief stijgende uitkering bij gehele, of gedeeltelijke, blijvende invaliditeit door een ongeval: 

o Bij 50% blijvende invaliditeit bedraagt de uitkering € 37.500 
o Bij 75% blijvende invaliditeit bedraagt de uitkering € 75.000 
o Bij 100% blijvende invaliditeit bedraagt de uitkering € 112.500 

‐ Een uitkering van € 5.000 als een inzittende door een ongeval overlijdt en maximaal € 25.000 als deze 
invalide raakt, in of op een motorrijtuig dat verzekeringnemer of één van de gezinslieden bestuurt of door 
een gemachtigde bestuurder van een motorrijtuig dat eigendom is van een verzekerde; 

7.3.4 Aanvullende dekkingen 

Desgewenst kan een vergoeding van maximaal € 2.500 per ongeval voor buitengewone kosten meeverzekerd worden. 
Buitengewone kosten zoals: 

• Tandheelkundige behandeling voor kinderen onder de 19 jaar; 
• Plastische chirurgische behandeling; 
• Gezinshulp; 
• Kosten voor bijlessen van kinderen; 
• Reiskosten voor ziekenhuisbezoek aan de verzekerde; 
• Kosten van ziekenvervoer; 
• Kosten van woningaanpassing; 
• Schade aan persoonlijke bezittingen 

 

7.3.5 Bijzonderheden 

 
• 24-uurs-dekking 
• Ongevallen door een ziekte, kwaal of gebrek zijn meeverzekerd 
• Geen beperkingen voor motorrijders, tenzij bijvoorbeeld wordt deelgenomen aan wedstrijden 
• Verdubbeling van de uitkering als beide ouders binnen een jaar overlijden na hetzelfde ongeval 
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• Geen premieonderscheid naar beroepsklasse, tenzij er sprake is van gevaarlijke beroepen (zoals bijvoorbeeld: 
slopers, diepzeeduikers of beroepen met machinale houtbewerking) 

 

7.3.6 Eigen risico 

Geen 

7.3.7 Poliskosten 

€ 3,50 
 

7.4 Fietsverzekering 

7.4.1 Begripsomschrijvingen 

 
Normale fiets Stadsfiets;  

Oma-fiets; 
Tandem; 
Moederfiets; 
Vouwfiets; 
Beach-cruiser; 
City-hybride; 
Elektrische fiets met trapondersteuning (tot max 25 km/u) 

Sportieve fiets BMX-fiets; 
Cross-hybride; 
Mountainbike (mtb of atb); 
Racefiets 

Bijzondere fiets Ligfiets; 
Bakfiets 

Accessoires Onderdelen die niet al standaard op de fiets zitten zoals een kinderzitje, een extra 
bagagedrager, fietstassen, navigatie (geen helm, kleding, aanhangwagen  etc) 

 

7.4.2 Acceptatienormen 

 
• Nieuwe fiets;  

‐ Op basis van nieuwbouwwaarde en accessoires. Aankoopfactuur is noodzakelijk.  
‐ Een nieuwe fiets die met korting is gekocht bij een gespecialiseerde fietsenzaak mag tegen de 

oorspronkelijk prijs met korting worden verzekerd. De korting moet dan wel aantoonbaar zijn aan de hand 
van een aankoopfactuur. Wij noteren dan als verzekerd bedrag het aankoopbedrag, minus de korting.  
 

• 2e hands fiets;  
‐ Op basis van aankoopwaarde en accessoires 
‐ Niet ouder dan 5 jaar  
‐ Aankoop heeft plaatsgevonden via een bij de kamer van koophandel ingeschreven fietsenzaak 
 

• Aankoopnota (nieuwe en 2e handsfiets) 
‐ Een aanvraagformulier is bij een fietsenverzekering  niet nodig;  
‐ Wel een officiële factuur van een fietsenzaak  onder opgave van:  

o naam van de gebruiker  
o geboortedatum  

‐ We gaan er vanuit dat op de factuur ook soort/merk/type fiets met sleutelnummer / framenummer staat 
(anders alsnog opgeven) 
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Overige acceptatienormen 
• 2 passende fietssleutels aanwezig 
• Minimaal een ART-2 slot aanwezig op de fiets 

Wat is niet gedekt? 
• Schade aan banden, bel, jasbeschermers, kabels, snelbinders 
• Krassen en lakbeschadigingen.  
• Slijtage, kettingbreuk e.d. zijn niet gedekt. 
• Een accu van een 2e hands fiets  

7.4.3 Acceptabel na overleg 

• Totaal verzekerde som hoger dan €  3.500 (geldt voor nieuwe en tweedehandse fietsen) 
• Waarde accessoires maximaal 50% van de fiets; anders overleg 

7.4.4 Niet acceptabel: 

• Verzekerde som hoger dan € 5.000 
• Bijzondere fietsen en sportieve fietsen 
• Fietsen ouder dan 5 jaar 
• Fietsen voor zakelijke doeleinden zoals bezorg-, koeriersdiensten en verhuur 
• (Kinder)fietsen voor kinderen jonger dan 13 jaar  
• Fietsen met bromfietsplaat of kenteken, zoals een speed-pedelec (= bromfietsverzekering) 

7.4.5 Verzekeringsgebied 

• Wereld 

7.4.6 Dekkingsmogelijkheden 

Uitsluitend diefstaldekking Niet mogelijk 
Diefstal dekking & Beschadiging Is op dit moment de enige dekkingsvorm. We werken met 2 tarieven;  

standaardtarief en groot stedelijk tarief (naar postcodes van motorrijtuigen 
regio 3)  

Aansprakelijkheid Er is geen dekking voor aansprakelijkheid. Dit wordt op avp verzekerd. 
 

7.4.7 Afschrijvingen 

• Afschrijving per jaar (te rekenen vanaf de aanschafdatum van de  fiets): 
Jaar Vergoeding 
1 100% 
2 100% 
3 100% 
4 75% 
5 60% 
6 50% 
> 6 50% 

• Een accu van een nieuwe fiets heeft een afschrijving van: 1,5% per maand tot max. 75% afschrijving 

7.4.8 Eigen risico 

• Bij diefstal of totaal verlies;  €   0  
• Overig:     € 25  

7.4.9 Poliskosten 

• € 7  
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8. Brand 
 
 

8.1 Begripsomschrijvingen 
Zie polisvoorwaarden 
 

8.2 Acceptatienormen 
• De in dit hoofdstuk genoemde acceptatiecriteria, limieten en uitsluitingen gelden als minimale 

acceptatierichtlijnen. De risico’s op de Uitsluitingenlijst zijn niet acceptabel. 
• Bij de onderstaande Particuliere risico’s kunt u tot de vermelde limieten zelf accepteren. Indien het risico de 

limieten overschrijdt, dient acceptatie via de SOM te worden aangevraagd. 
• Indien het zakelijke risico’s betreft in de bedrijfssectoren MKB of Agrarisch mag u voorlopige dekking verlenen 

volgens de instructies in de Samenwerkingsovereenkomst e/o addendum maar is acceptatie aan SOM 
voorbehouden! 

• Een zelfsturende grasmaaier tot maximaal € 1.250 is standaard verzekerd. Schade door neerslag en/of storm is 
niet verzekerd. Heeft de robotmaaier een verzekerde waarde boven € 1.250? Dan is deze acceptabel tot  
€ 5.000. Wij vermelden dit object op de polis en plaatsen een clausule. Voor diefstal geldt dat er geen sporen 
van braak vereist zijn. De premie is gelijk aan de premie voor inboedel (en inventaris/goederen).   

• Er gelden de volgende algemene acceptatiecriteria: 
o Goede bereikbaarheid voor gealarmeerde hulpdiensten 
o Geen risicoverhogende belendingen/factoren 
o Goed onderhouden pand 
o Er is sprake van goed management, correcte huishouding, orde & netheid 

• Risico’s met asbest: 
o Voor nieuwe risico’s met asbest nemen clausule B98 ‘Uitsluiting kosten asbestschade’ op. Dit geldt 

voor zowel particuliere, agrarische als zakelijke risico’s. Deze wordt geplaatst op de verzekerde 
objecten waar asbestdaken van toepassing zijn. 

o In een enkel geval kan SOM besluiten de voor de klant gunstigere clausule B99 ‘Vervangingskosten bij 
asbestschade’ toe te passen. Bijvoorbeeld in de volgende situaties: 

– Het asbestgedeelte is gering 
– De staat van onderhoud & preventie is uitstekend 
– De klant heeft een goed saneringsplan voor afbouw in korte periode 
– Het object is normaal in gebruik (dus geen leegstaande schuren) 

o Alle bestaande risico’s met de voorwaarden AGE-2017 – MGE/MGZ2017 hebben per 1 januari 2018 
de clausule B99 gekregen. Dit geldt voor de branches 200 en 201. (particuliere woningen zijn van deze 
acties uitgesloten, maar bij mutaties kunnen deze wel worden aangepast indien er asbest aanwezig is) 
 
 

8.3 Niet acceptabel 

8.3.1 Bedrijfsverzamelgebouw > € 25.000 

• Risico’s die zich bevinden in een bedrijfsverzamelgebouw zijn per definitie uitgesloten van acceptatie. 
• Uitgezonderd zijn bedrijfsrisico’s tot een waarde van € 25.000, mits zij niet voorkomen op de Uitsluitingenlijst.  
• Er is sprake van een bedrijfsverzamelgebouw wanneer twee of meer bedrijven zich onder één dak bevinden. 

 

8.3.2 MKB+ > € 750.000 

De onderstaande twee criteria gelden uitsluitend voor de sector MKB+. Onder MKB+ worden bedrijfsgebouwen, 
inventarissen en voorraden verstaan die in gebruik zijn door MKB ondernemers op het gebied van horeca, groothandel, 
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opslag en/of bedrijven met een werkplaats.  
 

• Maximaal verzekerd bedrag per risico-object is € 750.000 
  

• Risico’s vanaf € 100.000  zijn enkel acceptabel wanneer de eigenaar of een andere belanghebbende 
woonachtig  is op hetzelfde terrein als het risico. Een persoon wordt als belanghebbend gezien wanneer deze 
een relatie onderhoudt met de gebruiker van verzekerd pand/inhoud en door verzekerde verondersteld wordt 
toezicht te houden op het verzekerd risico. 
 

8.3.3 Uitsluitingenlijst 

De Uitsluitingenlijst is in alle gevallen leidend boven elke andere acceptatierichtlijn.  
 
Onderstaande risico-objecten zijn niet acceptabel. Objecten die niet bij name vermeld staan op de lijst, maar een 
vergelijkbaar risico bevatten als één van de onderstaande objecten zijn tevens uitgesloten van acceptatie.  Een risico-
object is één of meerdere object(en) die vanuit het verzekeringsrisico als één aangemerkt wordt. Hierbij hanteren wij 
grenzen van 10 meter. Objecten binnen deze grenzen worden aangemerkt als één risico. 
  
• aardappeldrogerij 
• aerosolfabrieken 
• afkickcentra 
• afvalverwerking en -opslag 
• amusementsparken 
• antiekveilingen 
• asielzoekerscentra 
• asfalt- en teerverwerking 
• auto(straat)handel 
• autosloperijen 
• bejaardencentrum 
• bandenhandel 
• bedrijfsmeubelengroothandels 
• belwinkels 
• bestrijdingsmiddelenhandel en –productie 
• bindgarenfabrieken 
• bloembollengroothandels 
• board- en spaanplatenfabrieken 
• boedelveilingen 
• bontgroothandels 
• bordelen 
• botenstallingen (kleinschalig wél mogelijk) 
• cafetaria’s 
• caravanhandels 
• chemische industrie 
• circussen 
• clubgebouwen 
• cocosfabrieken 
• coffeeshops (verkoop van softdrugs) 
• dakkledenfabrieken 
• dakviltfabrieken 
• dancings 
• dansscholen 
• dekbeddenfabrieken 
• demontagebedrijven 
• diamantairs 
• diervoederbedrijven 

• discotheken 
• kunststofhallen (zoals draagluchthallen) 
• dumpgoederenhandels 
• edelmetaalgroothandels 
• explosievenfabrieken 
• extrusiebedrijven 
• frituurfabrieken (frites, uien, vis, noten, snacks) 
• galvanische bedrijven 
• gasturbines 
• gemeentecontracten (of risico’s die normaal binnen 

gemeentecovers zijn verzekerd) 
• gokhuizen, speelzalen, instrumentenhallen 
• graanmaalderijen 
• graanschonerijen, -sorteerrijen, 

 -drogerijen 
• grasdrogerijen  
• groentedrogerijen 
• groenvoerdrogerijen 
• grillrooms 
• hennepteelt 
• houtgroothandels 
• houtvezelbedrijven 
• jachthavens 
• jeugdcentra 
• jeugdherbergen 
• jutespinnerijen 
• juweliers 
• kaarsenfabrieken 
• kamerverhuurbedrijven 
• kantines 
• kapokfabrieken 
• kassen 
• katoenafvalverwerkingsbedrijven 
• katoenopslag 
• kermis(attracties) 
• keten & romney loodsen 
• kleinkunsttheaters 
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• koelhuizen 
• kraakpanden 
• kringloopbedrijven 
• kunstharsfabrieken 
• kunstmestfabrieken 
• kunststofschuimfabrieken 
• kunststofverwerking CEA 1 en 2 
• kurkgroothandels en kurkverwerkingsbedrijven 
• kussenfabrieken 
• ledergroothandels 
• lederenkledingwinkels 
• levende have groothandels 
• logementen 
• lompenhandels, -bewerking 
• luciferfabrieken 
• marktkooplieden 
• marktkramen, -stallen 
• matrassenfabrieken 
• meelfabrieken 
• mengvoederbedrijven 
• meubelbewaarplaatsen 
• meubelstoffeerderrijen 
• molens 
• moskeeën 
• munitie-, vuurwerkfabricage en opslag  
• muntengroothandels 
• muntenwinkels 
• nettenfabrieken 
• non-ferrometalenhandel, -opslag 
• oliedoekfabrieken 
• omnibusrisico’s 
• ontspanningscentra 
• opslaggebouwen groter dan 2500 m² 
• opslaggebouwen CEA 1-of 2-stoffen  
• oud-papierhandel en –verwerking 
• peulvruchtschonerijen, -drogerijen,  

-sorteerrijen 
• plantaardige oliefabrieken 
• palletfabrieken 
• papiervernietigingsbedrijven 
• patatkramen 
• petrochemische industrie 
• poetsdoeken-, poetsmiddelenfabrieken 
• polyesterverwerkende bedrijven 
• postzegelgroothandels 
• postzegelwinkels 
• raffinaderijen minerale olie, asfalt of teer 
• rayon- en synthetische garenproductie 
• recyclingbedrijven 
• rietwarengroothandels en –verwerking 
• rubberartikelenfabrieken  
• schaftketen 
• salonwagens 

• schilderijengroothandels 
• scholen 
• schuimplasticfabrieken 
• sekshuizen 
• seksshops 
• shoarmazaken 
• silo’s (m.u.v. agrarisch gebruik) 
• sloopbedrijven 
• sloperijen 
• slooppanden 
• spaanplatenfabrieken 
• specerijenhandels en –malerijen 
• sportgebouwen  
• sportkantines 
• spuitbussenfabrieken 
• spuitgieterijen 
• spuitinstallaties, risico’s met 
• sociale werkplaatsen 
• stallingen voor boten of caravans (zie 0) 
• stoffeerderrijen 
• strandtenten, -attracties, -paviljoenen 
• strohakselarijen stroplaten-, en strohulzenfabrieken 
• studentenpanden 
• synagogen 
• teerraffinage 
• tenten 
• touwfabrieken 
• turfstrooiselfabrieken 
• tweedehandsgoederenbedrijven 
• uiendrogerij 
• vakantieparken 
• veevoederfabrieken 
• verenverwerking-, viltfabrieken 
• verfgroothandels 
• verffabrieken 
• vermaakcentra 
• verpakkingsmaterialengroothandels 
• vetfabrieken 
• viskramen 
• vismeelfabrieken 
• vliegtuigen 
• vrieshuizen 
• vruchtendrogerijen 
• vuilverwerkingsbedrijven 
• vuurwerkfabrieken 

 

 

 

 



 
   

8.3.4 Afwijkingen op Uitsluitingenlijst  

• Acceptabel zijn stallingen met maximaal 50 boten/caravans in totaal. Bewoning van belanghebbende is hierbij 
vereist. 
 
 

8.4 Acceptatie na overleg 
• Leegstaande panden  

Leegstaande panden zijn niet acceptabel wanneer er sprake is van een periode van leegstand langer dan zes 
maanden. SOM kan na overleg anders besluiten. 

• Tweede woning 
• Vereniging van Eigenaren (VVE) 
• Waardering anders dan herbouwwaarde (zoals verkoopwaarde, sloopwaarde etc.) 
• Gebruik van vorkclausule 
 

8.5 Verzekeringsgebied 
Objecten in Nederland 

8.6 Maximale limieten 

8.6.1 Maximale limiet Particulier 

 
Opstal(len) 

 
€ 750.000 

 
Inboedel totaal 

 
€ 250.000 

 
Attractieve zaken 

 
€   45.000 

 
Totaal per polis  

 
€ 750.000 

 
Polisvoorwaarden OWW / SDW / OWI / SWI / OWBI 

Waarde vaststelling Herbouwwaardemeter, inboedelwaardemeter, adresscanner  en/of (taxatie)rapport 
Voor gebruik adresscanner:  zie paragraaf ‘8.8.1’ en ‘ 8.8.2’ 

Inspectie Vereist boven € 750.000 verzekerde som. 
Bij steen riet inspectie in overleg 

Taxatie Bij bijzondere herbouwrisico’s (zoals monumenten) en boven € 750.000 

 

8.6.2 Maximale limiet Agrarisch 

 
Opstal(len) 

 
€ 1.000.000 

 
Inventaris OF goederen 

 
€    250.000 

 
Inventaris/goederen als 1 item 
op de polis 

 
€    250.000 

 
Bedrijfsschade 

 
€    500.000 

 
Rundveecatastrofe 

 
€    200.000 

 
Totaal per polis 

 
€ 1.000.000 
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Polisvoorwaarden AGE / ARO / ABE  

Waarde vaststelling In principe door inventarisatie bij klant 

Inspectie Vereist 
Taxatie In overleg 

8.6.3 Maximale limiet MKB 

 
Opstal(len) 

 
€ 750.000 

 
Inventaris OF goederen 

 
€ 250.000 

Inventaris/goederen als 1 item 
op de polis 

 
€ 250.000 

 
Bedrijfsschade 

 
€ 500.000 

 
Totaal per polis 

 
€ 750.000 

 
 

Polisvoorwaarden MGE / MRO / MBE / MGZ 

Waarde vaststelling Waarde vaststelling is verantwoordelijkheid van verzekerde. Eventuele kosten voor 
een taxatierapport zijn voor rekening van verzekerde. 

Inspectie Vereist  
Taxatie In overleg 

Preventie VRKI 

 

8.6.4 Garantie tegen onderverzekering 

Indien de polis met de berekende  waarde tezamen met een indexclausule wordt opgemaakt / aangepast, dan bedraagt 
de “garantie tegen onderverzekering”-termijn maximaal 10 jaar. Dit geldt voor een waardebepaling via inboedel- en 
herbouwwaardemeter, taxatie en adresscanner. 
 

8.7 Regeling voor taxatiekosten 
Ten behoeve van de bepaling van de herbouwwaarde vergoedt SOM onder hiernavolgende voorwaarden de 
herbouwwaardetaxatiekosten (of kosten voor indicatie van herbouw) van een externe partij.  
 
De vergoedingsregeling geldt voor nieuwe en voor bestaande posten mits:  

• de opdracht aan externe partij voor herbouwwaardetaxatie (of herbouwindicatie) is geaccordeerd en is 
verricht door de acceptatieafdeling van SOM. 

• het de herbouwwaardetaxatie (of herbouwindicatie) betreft van uitsluitend: 
‐ particuliere objecten (alleen als herbouwwaardemeter niet passend is); 
‐ agrarische objecten; 
‐ MKB objecten (niet zijnde SOM Brand Specials). 

8.7.1 Verstrekking van de opdracht 

• De acceptant van de SOM verstrekt de opdracht uitsluitend indien er sprake is van een (potentiële) langdurige 
relatie met verzekerde. Tevens maakt SOM de afweging of gezien de omvang van het object de taxatie 
economisch verantwoord is.  

• De opdracht voor herbouwwaardetaxatie (of herbouwindicatie) aan externe partij wordt door de SOM in 
principe verstrekt aan SOBH. SOBH draagt zorg voor de taxatie (eventueel in samenwerking met externe derde 
partij) en verzorgt de risico-inspectie. 
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8.8 Regeling voor het gebruik van adresscanner (online waardebepaling) 
De internetpagina http://www.adresscanner.nl berekent na invoer van postcode en huisnummer de herbouwwaarde 
en de inboedelwaarden van een risico. 
 

8.8.1 Randvoorwaarden bij bepalen herbouwwaarde  via adresscanner 

SOM volgt  de adresscanner in geval van herbouwwaarde onder de volgende voorwaarden:  
o Het betreft uitsluitend particuliere woningen (rijtjes- en hoekwoningen) met bouwaard steen/hard 
o De maximale herbouwwaarde bedraagt € 500.000 
o Acceptabel tot een foutmarge van maximaal 10% (de foutmarge maakt deel uit van de output) 
o Het betreft géén monumenten 
o De adviseur zorgt voor een gearchiveerd bewijs (zoals een document/printscreen etc) waaruit deze 

waarde blijkt 
 

8.8.2 Randvoorwaarden bij bepalen inboedelwaarde via adresscanner 

De adresscanner is ook te gebruiken voor de waardebepaling van inboedel. De getoonde inboedelwaarde van de 
adresscanner dient via één van de rubrieken A, B, C, D (zie onderstaande tabel) te worden ingedeeld. In de rechter 
kolom is aangeven welk verzekerd bedrag op de polis dient te komen. 
 

Rubriek  Uitkomst adresscanner Verzekerd bedrag op polis 
A € 00.000 t/m €    25.000 €   25.000 
B € 25.001 t/m €    50.000 €   50.000 
C € 50.001 t/m €    75.000 €   75.000 
D € 75.001 t/m  € 100.000 € 100.000 

 

8.9 Inbraakpreventie 

8.9.1 Particulier 

 
Attractieve zaken 

 
< € 50.000 

 
Verplicht goedgekeurd hang- en sluitwerk  
minstens drie minuten inbraakvertraging (zoals SKG**) 

  
€ 50.001 - € 75.000 

 
Verplicht goedgekeurd hang- en sluitwerk  
minstens vijf minuten inbraakvertraging (zoals SKG***) 

  
€ 75.001 - € 100.000 

Verplicht goedgekeurd hang- en sluitwerk, en alarmsysteem 
met doormelding naar Particuliere Administratie (clausule B92) 

  
> € 100.000 

 
Maatwerk 
 

8.9.2 Agrarisch 

 
 

 
 

 
Verplicht goedgekeurd hang- en sluitwerk minstens drie 
minuten inbraakvertraging (zoals SKG**) 
 

8.9.3 MKB 

 
 

 
 

 
Zie VRKI-richtlijnen 
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- bij verplichting alarminstallatie: clausule B92 toepassen 
   

 

8.10 Brandpreventie 

8.10.1 Particulier 

Harde dakbedekking 
 

< 1000 m3 >1000 m3 

  
 

 
‐ Schuimblusser 6 liter (2x) 

 
 

Rieten dakbedekking 
 

< 1000 m3 
 

>1000 m3 

 
Stoken 

 
‐ Schuimblusser (1x) 
‐ ASPB schoorsteenveger 
‐ Vonkenvanger 
‐ Schoorsteeninspectie 

indien object ouder is dan 
50 jaar 
 

Standaard toepassen clausules: 
‐ B31(garanties) 
‐ B43 (brandpreventie)  

 
‐ Schuimblusser (2x) 
‐ ASPB schoorsteenveger 
‐ Vonkenvanger 
‐ Schoorsteeninspectie indien object ouder 

is dan 50 jaar 
 

 
Standaard toepassen clausules: 

‐ B31(garanties) 
‐ B43 (brandpreventie) 

 
 
Niet Stoken 

 
‐ Schuimblusser 6 liter (1x) 

 
Standaard toepassen clausule: 

‐ B31(garanties) 
‐ B39 (blusmiddel) 

 

 
‐ Schuimblusser 6 liter (2x) 

 
Standaard toepassen clausule: 

‐ B31(garanties) 
‐ B39 (blusmiddel) 

 

8.10.2 Agrarisch 

Brandpreventie conform Bouwbesluit. Standaard toepassen clausules: 
- B31: Garanties 
- B40: Blusmiddelen 
- 165: Elektrische installatie 
- 280: Brandgevaarlijke werkzaamheden 
 
Eventueel is maatwerk noodzakelijk. Neem bij maatwerk contact op met de afdeling Preventie van SOBH. 
 

8.10.3 MKB 

Brandpreventie conform Bouwbesluit. Standaard toepassen clausules: 
- B31: Garanties 
- B40: Blusmiddelen 
- 164: Buitenopslag 
- 165: Elektrische installatie 
- 280: Brandgevaarlijke werkzaamheden 
 
Eventueel is maatwerk noodzakelijk. Neem bij maatwerk contact op met de afdeling Preventie van SOBH. 
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8.11 Eigen risico 
• Voor MKB geldt eigen risico van € 225. Afwijkend eigen risico kan worden toegepast na overleg.  

8.11.1 Extra eigen risico 

• Kiest de klant voor € 2.500 extra eigen risico per risicoadres? Dan ontvangt de klant 15% korting.   
• Kiest de klant voor € 1.000 extra eigen risico per risicoadres? Dan ontvangt de klant 10% korting 
• Kiest de klant voor €     500 extra eigen risico per risicoadres? Dan ontvangt de klant  5% korting 

 

8.12 Poliskosten 
€ 3,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Brand Special 
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9.1 Begripsomschrijving 

9.1.1 SOM Brand Special 

Voor bijzondere brandrisico’s van onderlinge verzekeringsmaatschappijen heeft SOM twee faciliteiten beschikbaar om 
enerzijds het tekenlimiet van de Onderlinge te vergroten en om anderzijds het risico van het te verzekeren object te 
beperken (of geheel bij SOM onder te brengen). Voorheen werden dergelijke risico’s door middel van facultatieve 
herverzekering of coassurantie verzekerd. SOM Brand Special is ook geschikt voor risico’s die buiten de reguliere SOM 
Brand (branche 200 - zie paraaf 8) acceptatiecriteria, -normen en maxima vallen.  

9.1.2 SOM Brand Special 201 (risico 100% ondergebracht bij SOM) 

In SOM Brand Special 201 worden brandverzekeringen geplaatst, waarbij de Onderlinge zelf geen risico kan of wenst te 
lopen. Het risico van deze verzekering wordt 100% ondergebracht bij SOM. Voor de Onderlinge/coöperatie geldt 
zodoende dat hier sprake is van bemiddeling. De administratie van de polis vindt plaats in de SOM-Administratie.  

9.1.3 SOM Brandspecial 202 (risico  gedeeltelijk ondergebracht bij Onderlinge en gedeeltelijk bij SOM) 

SOM Brand Special 202 is geschikt indien Onderlinge zelf risico wenst te dragen. Er is zodoende sprake van een 
verdeling bij deze risico’s: één gedeelte voor rekening en risico van de Onderlinge, en één gedeelte voor rekening en 
risico van SOM Brand Special. 
 

9.2 Verzekeringsgebied 
Risico’s gelegen in Nederland 
 

9.3 Voorlopige dekking en wijze van administreren 
• Voorlopige dekking kan uitsluitend in overleg met SOM  worden afgegeven.  
• Er is een aanvraagformulier beschikbaar op het extranet van SOM. Aanvraag vindt plaats op gebruikelijke wijze. 
• Mutaties dienen binnen drie maanden bij SOM bekend te zijn (in verband met correct afhandelen schades).  

 

9.4 Inspectie, preventie en taxatie 

9.4.1 Inspectie en preventie 

• SOM stelt vast (in overleg met Onderlinge of Coöperatie) of inspectie voorafgaand aan definitieve acceptatie 
noodzakelijk is.  

• In geval van SOM Brand Special 201 (100% SOM) vindt inspectie in principe plaats door SOM. De kosten zijn 
hierbij voor rekening van SOM.  

• In geval van SOM Brand Special 202 brengt SOM de inspectiekosten naar rato in rekening voor het aandeel dat 
de Onderlinge op de polis tekent. 

• SOM hecht veel waarde aan preventie en bewaakt zodoende of aanbevelingen uit inspectie worden 
nagekomen. Herinspectie is hierbij mogelijk. 

9.4.2 Taxatie 

• Ten behoeve van de bepaling van de herbouwwaarde vergoedt SOM onder hiernavolgende voorwaarden de 
herbouwwaardetaxatiekosten (of kosten voor indicatie van herbouw) van een externe partij. SOM vergoedt de 
taxatiekosten naar rato het aandeel dat zij op de polis tekent (na uitkomst van getaxeerde of geïndiceerde 
herbouwkosten). 

• Deze vergoedingsregeling geldt voor nieuwe posten en  voor bestaande posten waar nieuw- of verbouw heeft 
plaatsgevonden mits: 
o de opdracht aan externe partij voor herbouwwaardetaxatie (of herbouwindicatie) is geaccordeerd en is 

verricht door de acceptatieafdeling van SOM.  
o Het de herbouwwaardetaxatie (of herbouwindicatie) betreft van uitsluitend:  

-  particuliere objecten (alleen als herbouwwaardemeter niet passend is);  
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-  agrarische objecten;  
• De acceptant van de SOM verstrekt de opdracht uitsluitend indien er sprake is van een (potentiële) langdurige 

relatie met verzekerde. Tevens maakt SOM de afweging of gezien de omvang van het object de taxatie 
economisch verantwoord is. 

 

9.5 Schaderegeling 

9.5.1 Algemeen 

• Meld elke schadeclaim bij SOM. Meld hierbij in ieder geval: 
- polisnummer 
- reservering 
- schadeoorzaak  
- schadedatum 

• Voor branche 200 en 201 geldt het volgende: is er kans om de schade te verhalen? Meld dit SOM direct. Ook 
indien het schadebedrag lager is dan € 2.500.  

• Daarnaast geldt dat wij voor afhandeling van een schade graag beschikken over expertiserapporten en nota’s. 
U kunt deze per e-mail aan ons toezenden. 

• Coulance betalingen altijd in overleg met SOM. 

9.5.2 Expertise aanvragen 

Het aanvragen van een expert bij Kakeswaal kan doormiddel van een email naar de schadeafdeling. Houdt hierbij 
rekening mee dat wij expertiseaanvragen voor een dag later voor 14.30 uur moeten versturen. Spoed expertises 
kunnen het beste telefonisch gemeld worden bij ons.  Onderdeel van de aanvraag dient te zijn: 

• het complete polisnummer  
• objectnummer (indien er meerdere objecten verzekerd zijn)   
• een korte toedracht omschrijving  
• het telefoonnummer  
• schadeadres 

Zo kan Kakeswaal telefonisch een afspraak kan inplannen met verzekerde. 

9.5.3 SOM Brand Special 201 (risico 100% ondergebracht bij SOM) 

• U kunt schade zelf afhandelen (en expert inschakelen) tot maximaal € 2.500.  
• Is de schade boven € 2.500? Dan behandelt SOM de schade, tenzij anders overeengekomen is.  

9.5.4 SOM Brand Special 202 (risico gedeeltelijk ondergebracht bij Onderlinge en gedeeltelijk bij SOM) 

• U kunt schade zelf afhandelen (en expert inschakelen) tot maximaal € 2.500.  
• Is de schade boven € 2.500? Dan  meldt u in ieder geval de schade (in verband met reserveringen). 
• Heeft u meer dan 50% getekend op het risico? Dan kunt u in principe de schade zelf behandelen. Bij zeer grote 

schades is overleg noodzakelijk. Stuur de relevante documenten naar SOM en verrekening vindt plaats in 
rekening courant. Heeft SOM meer dan 50% getekend op risico? Dan behandelt SOM schade, tenzij anders 
overeengekomen. 

 

9.6 Vaste provisie 
Bij Brand Specials hanteert SOM de verkooppremie. Dit is inclusief 22,5% provisie. 
 

9.7 Eigen risico 
De hoogte van het eigen risico is onderdeel van acceptatie en zodoende per risico verschillend. 
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9.8 Poliskosten 
€ 3,50 
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10. Kostbaarheden 
 
 

10.1 Begripsomschrijvingen 
 

Kostbare eigendommen Juwelen, film- en fotoapparatuur, schilderijen en andere kunstvoorwerpen, 
muziekinstrumenten, microscopen of andere optische apparaten en elektrische 
apparatuur maar ook de standaarduitrusting die daarbij hoort.  
 
Wij hanteren de volgende rubrieken: 
• A - Juwelen, sieraden, horloges 
• B - (Muziek)instrumenten, hoorapparaten, fotoapparatuur, microscopen,  

      verrekijkers, telescopen  
• C - Schilderijen, etsen, porselein, kunstvoorwerpen, antiek, klokken 
• D - Elektronische apparatuur, computers 
• E - Overig 
 

Taxatiewaarde De waarde op basis van een aankoopfactuur – niet ouder dan 36 maanden – of 
taxatierapport van een erkende taxateur 

Nieuwwaarde Het bedrag dat nodig is om nieuwe objecten te kopen van dezelfde soort of 
kwaliteit op basis van een aankoopnota 

 
 

10.2 Dekking 
• Met de Kostbaarhedenverzekering zijn kostbare eigendommen tegen schade, verlies en diefstal te verzekeren.  
• Accessoires en verpakkingen zijn alleen verzekerd als dat is overeengekomen en op de polis staat. 

 

10.3 Verzekeringsgebied 

10.3.1 Werelddekking 

Werelddekking bieden we voor bijvoorbeeld sieraden, film- en fotoapparatuur en muziekinstrumenten.  
 

10.3.2 Binnenshuis dekking 

De volgende kostbare eigendommen zijn uitsluitend binnenshuis op het verzekerde adres verzekerd: 
• Elektronische- of audiovisuele apparatuur/Computers 
• Schilderijen/etsen/tekeningen/aquarellen/litho’s/gravures/iconen 
• Klokken/antiek/geweren 
• Porselein/kristal 
• Kunstvoorwerpen 

10.3.3 Kostbaarheden verzekerd tijdens vervoer en verblijf bij een  restaurateur 

De onderstaande kostbaarheden zijn ook verzekerd tijdens het verblijf en het vervoer naar een restaurateur: 
• Schilderijen, etsen, tekeningen etc (zie boven) en  
• Elektronische apparatuur.  
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10.3.4 Kostbaarheden verzekerd tijden verhuizing 

De onderstaande kostbaarheden zijn  ook tijdens een verhuizing binnen Nederland verzekerd.  
• Elektronische- of audiovisuele apparatuur/Computers 

 

10.4 Acceptatienormen 
• Een kostbaarhedenverzekering kan uitsluitend worden afgesloten indien de inboedelverzekering bij de 

aangesloten onderlinge loopt of bij SOM. 
• Horloges accepteren wij alleen in combinatie met andere kostbaarheden 
• Juwelen, sieraden, schilderijen of andere kunstvoorwerpen verzekeren we voor vaste taxatie waarde of 

nieuwwaarde.  
• Hoorapparaten zijn alleen verzekerd indien de gebruiker minimaal 12 jaar is. 

 

10.5 Niet acceptabel 
• Zakelijk gebruik 
• Brillen en contactlenzen 
• Schrijfgerei 
• Aanstekers en sigaretten/sigarenkokers 
• (Lederen) kleding & bont 
• Munten en postzegels, compactdiscs & platen 
• Geluidsapparatuur voor pop, beat- en soortgelijke bands 
• Mobiele/smart telefoons & laptops/ipads (wel vaste thuiscomputers) 
• Zaken die zich in de regel in scholen, verenigingsgebouwen of clubhuizen bevinden 

 

10.6 Acceptatie na overleg 
In onderstaande gevallen is acceptatie alleen mogelijk na overleg met SOM: 

• Indien verzekerde regelmatig eist vanuit het beroep (stewardess, piloot, zeevarenden e.d. 
• Semiprofessioneel gebruik van bijvoorbeeld fotoapparatuur (hiervoor geldt 50% premietoeslag) 

 

10.7 Limieten 
Wij hanteren de volgende maximale limieten voor acceptatie: 

• Per polis: € 45.000 
• Per object: € 25.000 

 

10.8 Minimumpremie 
€ 30,-- inkooppremie 
 

10.9 Taxatiekosten 
Deze zijn voor rekening van verzekerde 
 

10.10 Preventie 
Er moet voldaan worden aan de normen van de  VRKI ten tijde van het aangaan van de verzekering. 
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10.11 Poliskosten 
€ 3,50 
 

11. Milieuschade 
 
 

11.1 Begripsomschrijvingen 
Milieuschadeverzekering De verzekering biedt dekking tegen schade die ontstaat door water- of 

bodemverontreiniging.  De dekking omvat de kosten van sanering voor zowel de 
verzekerde locatie alsmede de locatie van derden. Tevens is de bedrijfsschade 
welke een direct gevolg is van de sanering gedekt alsmede de kosten voor het 
vervangen of herstellen van zaken die beschadigd zijn door de verontreiniging of 
sanering. 

 

11.2 Acceptatienormen 

11.2.1 Doelgroep   

• Agrarische risico’s (inclusief glastuinbouw) 
Wij geven uitsluitend dekking voor agrarische risico’s. Wij bieden (nog) geen dekking voor particulieren en 
mkb. Verzekeringnemer dient een gebouwenverzekering te hebben of samen met de MSV af te sluiten.  

• Gebouwenverzekering bij Onderlinge of bij SOM 
De gebouwenverzekering mag bij de onderlinge of bij SOM lopen.  Zonder brandverzekering wordt de post niet 
geaccepteerd. 

11.2.2 Locatie 

• Huur of pacht 
Indien de locatie gepacht of gehuurd wordt kan er ook dekking worden gegeven. Wel zal er dan uit de 
overeenkomst duidelijk moeten blijken dat de verzekeringsplicht bij de verzekerde ligt.  

• Verhuur  
Als een agrariër een oude ligboxenstal verhuurd (evt. in units) kan dit ook verzekerd worden. Van belang is het 
gebruik en de bestemming. We zullen de bestemming/gebruik opvragen en dan eventueel clausuleren als de 
brandverzekering  (blusmiddelen, elektrische installatie, ed). Maar als het te veel afwijkt van de agrarische 
bestemming kan het worden afgewezen.  Een en ander zal een opslag op de premie geven. 

• Werklocatie 
De werklocatie is mee te verzekeren.  Hiervoor rekenen wij een toeslag van € 50. Schade door motorrijtuigen is 
uitgesloten. 

 

11.2.3 Asbest 

• Asbest verzekeren bij aanvang van verzekering 
De schade die ontstaat door het plotseling vrijkomen van asbest is alleen gedekt als hiervoor is gekozen bij 
aanvang van de verzekering.   

• Asbest-inventarisatierapport 
Vereiste is dat binnen 3 maanden na de ingangsdatum een asbest-inventarisatierapport  wordt opgemaakt 
door een gecertificeerd bedrijf (zie  www.ascert.nl) 

• Verzekerd bedrag 
De dekking voor asbest is beperkt tot maximaal een bedrag van  € 250.000. Indien de ingangsdatum na  31-12-
2020 ligt hanteren wij een verzekerd bedrag van  € 125.000.  

http://www.ascert.nl/
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• Toeslag 
Voor het meeverzekeren van de asbestdekking zullen wij een toeslag inkooppremie van € 100 rekenen. Indien 
deze dekking wordt gekozen zal er een clausule op de polis worden geplaatst. 

• Saneringsplan 
Uiterlijk 1 januari 2020 moet een ondertekend saneringsplan overlegd worden en uiterlijk 1 januari 2021 moet 
dit plan zijn uitgevoerd. Indien  blijkt dat dit niet is gebeurd vervalt de dekking.   

o Uitzondering zijn de overgesloten verzekeringen van Nationale Nederlanden (voorheen Delta Lloyd). 
Bij deze verzekeringen is een inventarisatie/sanering niet verplicht. Hier geldt een maximale 
verzekerde som voor asbest van € 500.000. 

11.2.4 Mestopslag 

• Opslag verplicht 
De mest moet worden opgeslagen. Dit kan in mestkelders maar ook in mestsilo´s, mestzakken, foliebassin, ed.  

• Materiaal 
Bij de beoordeling is van belang waar de opslag van gemaakt is. Is dit beton, kunststof of zelfs van hout.   

• Wijze van opslaan 
Van belang is dat er niet meer met opvangbakken wordt gewerkt en dat de silo´s voorzien zijn van een dubbele 
wand en een mangat. Voor de mestbassins geldt dat dit afgedekt moet worden  

• KIWA-richtlijn 
Voor elke opslag geldt dat deze moet voldoen aan de overheidsvoorschriften. Deze zijn vastgelegd in de KIWA 
richtlijn. 

11.2.5 Opslag van aardolieproducten 

De tanks moeten altijd voldoen aan de geldende PGS-normen.  Ondergrondse tanks zijn niet meeverzekerd. 
www.nen.nl  
 
 

11.3 Niet acceptabel 
• Ander Hoofdbedrijf dan Agrariër  
• Risico’s zonder gebouwenverzekering bij Onderlinge of bij SOM 
• Hoofdbedrijf buiten Nederland 
• Loonwerkbedrijven (ook niet als neven activiteit ) 
• Gebruik van lekbakken 
• Opslag van rubber 
• Opslag van kunststof 

 

11.4 Acceptatie na overleg 
• Opslag van gevaarlijke stoffen meer dan 5000 kg/liter 
• Caravanstalling met meer dan 50 caravans 
• Bedrijven met meer dan 25 paarden  
• Risico’s met meer dan 2000m2 dunne mest.  Het gaat erom goed in te schatten hoe groot de capaciteit is van 

e.e.a  en dan in overleg. 
• Houten mestsilo’s 
• Glastuinbouw 

 

11.5 Verzekeringsgebied 
Nederland en landbouwgronden tot 25 km van Nederlandse grens. 
 

11.6 Maximale limieten 
• Verzekerd bedrag is € 1.250.000 per gebeurtenis. Per verzekeringsjaar geldt een maximum van € 2.500.000.  

http://www.nen.nl/
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• Indien asbest meeverzekerd wordt, valt de daarvoor bestemde maximale verzekerde som van  € 250.000  in 
het totale verzekerde bedrag van  € 1.250.000. 

• Voor overgesloten verzekeringen van Nationale Nederlanden (voorheen Delta Lloyd) geldt een maximum van  
€ 500.000  voor asbest in het totale verzekerde bedrag van € 1.250.000 

 

11.7 Regeling voor taxatiekosten 
Gelijk aan de brandregeling (zie paragraaf 9) 
 

11.8 Preventie 
• Bij aanvang van de verzekering kunnen we een  inspectie uit laten voeren. Een inspectie van de mestopslag is 

wettelijk geregeld.   
• Indien er een bodemonderzoek is geweest wordt deze door ons opgevraagd. Als hieruit blijkt dat er 

bijvoorbeeld sprake is van verontreiniging dan kunnen we dit uitsluiten.   
 

11.9 Eigen risico 
Geen 

11.10 Poliskosten 
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12. Rechtsbijstandverzekering particulier 
 
 

12.1 Begripsomschrijving modulen en verzekeringsgebied  
De rechtsbijstandverzekering voor particulieren kenmerkt zich door een modulaire opbouw.  
 

12.1.1 Module A: Verkeer 

• Deze module biedt dekking in geval van juridische geschillen die voortkomen uit deelname aan het verkeer.  
• Dekkingsgebied: Werelddekking. Buiten Europa en de niet Europese landen grenzend aan de Middellandse Zee 

geldt een limiet van € 10.000 externe kosten 
 

12.1.2 Module B: Consument en Wonen  

• De Module B biedt rechtsbijstand in de hoedanigheid van particulier. Onder deze module zijn o.a. verzekerd 
geschillen met betrekking tot: 
- het verhalen van schade; 
- consumentenovereenkomsten; 
- koop en verkoop van de woning voor eigen gebruik; 
- burenrecht; 
- personen- en familierecht; 
- erfrecht 

• Dekkingsgebied: Europese Unie. Ten aanzien van onroerende zaken geldt dat het moet gaan om een woning in 
Nederland.  

 

12.1.3 Module C: Inkomen 

• Alle geschillen die te maken hebben met inkomen vallen onder de verzekering van deze module. 
Arbeidsconflicten maar ook geschillen over sociale verzekeringswetten, tuchtzaken en pensioenkwesties. Er 
geldt geen aanspraak op rechtsbijstand voor geschillen die te maken hebben met het uitoefenen van een vrij 
beroep of bedrijf of het op een andere wijze verwerven van inkomsten buiten loondienst.  

• Dekkingsgebied Europese Unie.  
 

12.1.4 Module D: Fiscaal en Vermogen 

• Dekking voor geschillen mbt vermogensbeheer, opgelegde belastingaanslag en een tweede woning voor eigen 
gebruik in de Europese Unie (overeenkomsten, burenrecht en onteigening) 

• Dekkingsgebied Nederland. Voor een tweede woning geldt het verzekeringsgebied Europese Unie.  

12.1.5 Module E: Eigendom Onroerend Goed 

• Deze module geeft dekking in de hoedanigheid van eigenaar onroerend goed dat ter verzekering is 
aangeboden en dat niet in eigen gebruik van verzekeringnemer is. Verzekerd zijn de volgende juridische 
geschillen 

o Het instellen van een vordering op de wettelijk aansprakelijke derde;  
o Geschillen met degenen die verzekerde heeft ingeschakeld voor onderhoud van het onroerend goed;  
o Conflicten met één van de buren over burenrechtelijke bepalingen, dat wil zeggen de regels van de     

artikelen 5:37 tot en met 5:59 BW;  
o Geschillen over verzekeringen met betrekking tot het onroerend goed;  
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o Geschillen over een bouwvergunning met betrekking tot het verzekerde onroerend goed. 
• Dekkingsgebied: Nederland 
• Er is geen dekking voor problemen over het kopen, verkopen , huren en verhuren van het onroerend goed. 

Daaronder valt ook het invorderen van huurpenningen en dergelijke.  
• Deze module is uitsluitend te sluiten in combinatie met module A en module B 

 

12.1.6 Module F:  Verhuur Onroerend Goed 

• Deze module geeft dekking in de hoedanigheid van eigenaar onroerend goed dat ter verzekering is 
aangeboden en dat niet in eigen gebruik van verzekeringnemer is. Verzekerd zijn de volgende geschillen: 

o Alle geschillen met de huurder. Vereist is wel dat er een concreet gedefinieerd juridisch geschil 
bestaat. Niet als een juridisch geschil wordt beschouwd de situatie waarin de huurder niet betwist de 
huur te moeten betalen of enkel niet betaalt wegens zijn financieel onvermogen;  

o  Andere problemen met de overheid over vergunningen of ontheffingen, naast die problemen die in 
module E zijn verzekerd.  

• Dekkingsgebied: Nederland 
• Er is geen dekking voor geschillen met degenen die het pand bewonen zonder overeenkomst met 

verzekeringnemer, zoals krakers en onderhuurders 
• Deze module is uitsluitend te sluiten in combinatie met module A en module B 

 
 

12.2 Verzekerden 
Deze verzekering geldt voor de persoon die de verzekering heeft afgesloten. 
Voor de volgende personen geldt de verzekering ook, maar ze hebben zijn toestemming nodig om de verzekering te 
gebruiken: 

• De partner met wie deze persoon in een huis woont. 
• De kinderen die in hetzelfde huis wonen. 
• De kinderen die ergens anders wonen voor een dagstudie. 
• De kinderen die in een verpleeghuis of verzorgingshuis wonen. 
• Au pairs die bij deze persoon in huis wonen. 

 

12.3 Acceptatienormen en premieberekening 
• Zie het tarievenboek SOM.  
• Een premieberekening in AIDA is niet noodzakelijk. 

 

12.4 Uitsluitend acceptabel na overleg  
• Reorganisatie 

Als een relatie aangeeft dat er bij zijn werkgever een reorganisatie plaats vindt of gaat vinden dan dient de 
aanvraag te worden overlegd met de acceptatie-afdeling van SOM. De reorganisatie kan worden uitgesloten 
van de dekking. Andere geschillen met de werkgever die niet voort komen uit de reorganisatie vallen dan wel 
onder de dekking.  

o Clausule 714 Uitsluiting lopende reorganisatie werkgever 
In afwijking van het bepaalde in de van toepassing zijnde polisvoorwaarden geldt dat er geen 
aanspraak op rechtsbijstand of juridisch advies bestaat voor alle geschillen verband houdende met of 
voortvloeiende uit de reorganisatie tussen verzekeringnemer/verzekerde en zijn/haar werkgever. Het 
betreft alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de reorganisatie tussen bij 
“Bijzonderheden” op het polisblad genoemde werkgever van het daar genoemde gezinslid. 

• Onroerend goed 
Bij ‘eigendom/verhuur onroerend goed’ kunnen modules E en F meeverzekerd worden. Hiervoor dient een 
aparte aanvraag ingevuld te worden. Stuur deze aanvraag  en een kopie van huurovereenkomst ter 
beoordeling aan onze acceptatieafdeling. 
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• WIA, WAJONG of WAO 
Geeft verzekerde aan een  WIA, WAJONG, of WAO uitkering te ontvangen? En wil verzekerde Rubriek C 
verzekeren? Overleg met de acceptatieafdeling van SOM is dan noodzakelijk. Er moet dan gekeken worden of 
Rubriek C volledig meeverzekerd kan worden. De vragen die in deze gevallen van belang zijn, zijn: 

- Wanneer is relatie uitkeringsgerechtigd op grond van de WAO/WIA/Wajong; 
- Wanneer is de laatste keuring geweest; 
- Is de laatste keuring afgerond en is men akkoord met de uitslag; 
- Wanneer volgt de volgende keuring? 

• Ziekteverzuim 
Geeft verzekerde aan doorbetaald te worden tijdens ziekte? En wil verzekerde Rubriek C verzekeren? Overleg 
met de acceptatieafdeling van SOM is dan noodzakelijk. Er moet dan gekeken worden of Rubriek C volledig 
meeverzekerd kan worden. De vragen die in deze gevallen van belang zijn, zijn: 

- Hoelang ontvangt verzekeringnemer de doorbetaling 
- Beroep/functie van relatie; 
- De naam van de werkgever; 
- Is de ziekte werk gerelateerd. 

 

12.5 Niet acceptabel 
• Flexpolis particulier 
• Pleziervaartuigen 
“Voert” de SOM een branche in AIDA niet? Dan kan deze via de Van Kampen Groep (VKG) bij ARAG gesloten 
worden (SOM heeft geen provinciaal agentschap van ARAG). 

 

12.6 Dekking 
• Wij betalen alle kosten van hulp van de juridisch specialisten van ARAG.  
• Daarnaast vergoeden wij een aantal andere kosten. Welke dat zijn, staat in de paragraaf  ‘Wat zijn de andere 

kosten?’ van  de polisvoorwaarden. Al deze kosten samen vergoeden wij tot maximaal € 50.000. Dit 
maximumbedrag geldt per gebeurtenis. Let op: in onderstaande situaties gelden andere maximumbedragen. 

o Is verzekerde volgens de wet niet verplicht om voor een gerechtelijke of administratieve procedure 
een advocaat in te schakelen? Maar wil hij/zij toch een deskundige van buiten ARAG inschakelen? Op 
de dag dat voor een deskundige van buiten ARAG wordt gekozen, gaat een ander maximumbedrag 
gelden. Dit maximumbedrag van € 6.000,- geldt voor het gehele conflict, voor alle kosten samen. Dan 
betaalt verzekerde vooraf zelf een bedrag van € 250,-: de eigen bijdrage. Let op: we laten het conflict 
pas behandelen nadat verzekerde heeft betaald. 

o Het maximumbedrag van € 50.000 geldt voor gebeurtenissen in Europa en in de niet-Europese landen 
die grenzen aan de Middellandse Zee. In andere landen vergoeden we maximaal € 10.000. 

o Voor het onderdeel Verkeer geldt geen maximumbedrag als de gebeurtenis in Nederland plaatsvindt. 
• Let op: Als verschillende gebeurtenissen met elkaar te maken hebben, geldt het maximumbedrag voor alle 

gebeurtenissen samen. 
• Wij vergoeden nooit meer dan het bedrag waar het conflict om gaat. 
• Schade tussen verzekerden onderling is niet gedekt op deze verzekering.  

 

12.7 Eigen risico 
Geen. Er is een eigen bijdrage voor de vrije advocaatkeuze (zie paragraaf ‘Dekking’) 
 

12.8 Poliskosten 
€ 3,50 
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13. Rechtsbijstand Zakelijk 
 
 

13.1 Begripsomschrijving modulen en verzekeringsgebied  

13.1.1 Module A: Verkeer 

• Deze module biedt dekking aan het bedrijf en de medewerkers als zij voor het bedrijf aan het verkeer 
deelnemen.  

• Verzekeringsgebied: Wereld.  
Buiten Europa en de niet Europese landen grenzend aan de Middellandse Zee geldt een limiet van € 10.000 
voor externe kosten. 

 

13.1.2 Module B: Bedrijfsvoering en Incasso 

Bedrijfsvoering 
• De dekking betreft algemene kwesties waar een bedrijf mee te maken kan krijgen. Zoals: 

o Geschillen uit mondelinge, schriftelijke of via internet gesloten overeenkomsten 
o Geschillen over het burenrecht 
o Geschillen in verband met een arbeidsovereenkomst 
o Geschillen in verband met sociale verzekeringswetgeving. 

• Verzekeringsgebied: Nederland, België, Luxemburg en Duitsland 
 
Incasso zonder verweer 

• De standaarddekking incasso onder de module bedrijfsvoering biedt dekking bij incassogeschillen met 
afnemers van de door het bedrijf geleverde goederen of verrichte diensten. Het moet hierbij gaan om 
onbetaalde, niet betwiste vorderingen 

 
Incasso met verweer 

• Deze optionele dekking biedt dekking bij incassogeschillen met afnemers van de door het bedrijf geleverde 
goederen of verrichte diensten. (clausule 615) 
 

13.1.3 Module C: Inkoop 

• Deze module biedt dekking bij geschillen uit overeenkomsten gesloten in het kader van de inkoop van 
handelsgoederen, grondstoffen en/of hierop betrekking hebbende diensten.  

• Verzekeringsgebied: Nederland, België, Luxemburg en Duitsland 
 

13.1.4 Module D: Verkoop 

• Module D biedt dekking bij geschillen met afnemers van de door het bedrijf geleverde goederen of verrichte 
diensten. Er is bijvoorbeeld dekking als er een geschil ontstaat over de garantiebepalingen of over de kwaliteit 
van de door het bedrijf geleverde goederen.  

• Verzekeringsgebied: Nederland, België, Luxemburg en Duitsland 
 

13.1.5 Module E: Eigendom Onroerend Goed 

• Deze module geeft dekking in de hoedanigheid van eigenaar onroerend goed dat ter verzekering is 
aangeboden en dat niet in eigen gebruik van verzekeringnemer is. Verzekerd zijn de volgende juridische 
geschillen: 
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o Het instellen van een vordering op de wettelijk aansprakelijke derde;  
o Geschillen met degenen die verzekerde heeft ingeschakeld voor onderhoud van het onroerend goed;  
o Conflicten met één van de buren over burenrechtelijke bepalingen.  
o Geschillen over verzekeringen met betrekking tot het onroerend goed;  
o Geschillen over een bouwvergunning met betrekking tot het verzekerde onroerend goed. 

• Dekkingsgebied: Nederland 
• Er is geen dekking voor problemen over het kopen, verkopen , huren en verhuren van het onroerend goed. 

Daaronder valt ook het invorderen van huurpenningen en dergelijke.  
• Deze module is uitsluitend te sluiten in combinatie met module A en module B 

 

13.1.6 Module F: Verhuur Onroerend Goed 

• Deze module geeft dekking in de hoedanigheid van eigenaar onroerend goed dat ter verzekering is 
aangeboden en dat niet in eigen gebruik van verzekeringnemer is. Verzekerd zijn de volgende geschillen: 

o Alle geschillen met de huurder. Vereist is wel dat er een concreet gedefinieerd juridisch geschil 
bestaat. Niet als een juridisch geschil wordt beschouwd de situatie waarin de huurder niet betwist de 
huur te moeten betalen of enkel niet betaalt wegens zijn financieel onvermogen;  

o  Andere problemen met de overheid over vergunningen of ontheffingen, naast die problemen die in 
module E zijn verzekerd.  

• Dekkingsgebied: Nederland 
• Er is geen dekking voor geschillen met degenen die het pand bewonen zonder overeenkomst met 

verzekeringnemer, zoals krakers en onderhuurders 
• Deze module is uitsluitend te sluiten in combinatie met module A en module B 

 

13.2 Verzekerden 
Deze verzekering geldt voor degene die de verzekering heeft afgesloten. Zijn naam en zijn beroep of bedrijf staan op de 
polis. Deze verzekering geldt ook voor zijn werknemers en de bestuurders van zijn bedrijf. Maar alleen in de volgende 
situaties: 

•  Als iemand een onrechtmatige daad tegen ze heeft gepleegd. Dus als iemand iets doet of juist niet doet, 
waardoor ze schade hebben. Of als iemand daarmee dreigt. 

• In strafzaken. 
• Deze werknemers moeten dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen: 

o Ze krijgen een conflict terwijl ze aan het werk zijn voor degene die op de polis staat. 
o Bovendien hebben ze zijn toestemming nodig om de verzekering te gebruiken. 

Verenigingen, ZZP e.d. zijn in enige mate afwijkend van bovenstaande, zie hiervoor de polisvoorwaarden. 
 

13.3 Acceptatienormen en premieberekening 
• Zie het tarievenboek SOM. Het betreft de volgende branches: 

o 873 = Rechtsbijstand zakelijke markt 
o 874 = Rechtsbijstand voor ZZP 
o 875 = Rechtsbijstand verenigingen 
o 877 = Rechtsbijstand agrarische sector 

•  Bij twijfel of meer complexe risico’s kan AIDA (offerteprogramma ARAG) uitkomst bieden. 
o De premies van AIDA wijken af van  premies van SOM. 
o Voor omrekening naar de SOM inkooppremie dient de ARAG premie met 0,72 vermenigvuldigd te 

worden. 
o Voor de verkooppremie dient de betreffende toeslag van de Onderlinge erbij opgeteld te worden. 
o Let op; SOM heeft een maximum van € 6000 euro voor vrije advocaatkeuze en beperkte producten.  

AIDA biedt meer producten en keuzemogelijkheden. SOM voert deze niet. 
o “Voert” de SOM een branche in AIDA niet? Deze kan via de Van Kampen Groep (VKG) bij ARAG 

gesloten worden (SOM heeft geen provinciaal agentschap van ARAG). 
• Voor het sluiten van een rechtsbijstandsverzekering vanaf Module B is het een vereiste om een 

aansprakelijkheidsverzekering te hebben.  
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• Voor sommige branches kan een lidmaatschap van een brancheorganisatie vereist zijn.   
• Voor acceptatie is het van belang dat de ondernemer beschikt over de juiste vergunningen. Als de ondernemer 

hier niet over beschikt dan is er geen acceptatie mogelijk. Indien de vergunningen nog in aanvraag zijn wordt 
de aanvraag ook niet in behandeling genomen.  

 

13.4 Acceptatie na overleg 
• AIDA 

Verschijnt in AIDA de mededeling dat het risico door een acceptant van ARAG beoordeeld dient te worden? 
SOM ontvangt een terugkoppeling door ARAG (doorgaans binnen 1 a 2 dagen) en neemt contact met u op. 

• Onroerend goed 
Bij ‘eigendom/verhuur onroerend goed’ kunnen modules E en F meeverzekerd worden. Hiervoor dient een 
aparte aanvraag ingevuld te worden. Stuur deze aanvraag  en een kopie van huurovereenkomst ter 
beoordeling aan ARAG. 

• Nevenactiviteiten 
Branche vreemde activiteiten vallen niet standaard onder de dekking van de verzekering. Op basis van de 
opgegeven gegevens wordt beoordeeld onder welke voorwaarden/premie deze activiteiten te verzekeren zijn. 
De grootte van het aandeel van de nevenactiviteiten in de volledige  omzet speelt hierbij een belangrijke rol. 

• Leveringsvoorwaarden 
Het hanteren van leveringsvoorwaarden kan een verplichting zijn voor het verzekeren van module C en D. Dit 
is afhankelijk van het soort bedrijf. Neem hiervoor verder contact op met de afdeling acceptatie.  

 

13.5 Niet acceptabel 
• Pleziervaartuigen 
• Assurantietussenpersonen 
• Financiële instellingen 
• Vervoer over water 
• Vervoer en opslag 
• Visserij 
• Winning van delfstoffen 
• Industrie 
“Voert” de SOM een branche in AIDA niet? Deze kan via de Van Kampen Groep (VKG) bij ARAG gesloten worden 
(SOM heeft geen provinciaal agentschap van ARAG). 

 

13.6 Dekking 
• Wij betalen alle kosten van hulp van de juridisch specialisten van ARAG.  
• Daarnaast vergoeden wij een aantal andere kosten. Welke dat zijn, staat in de paragraaf  ‘Wat zijn de andere 

kosten?’ van  de polisvoorwaarden. Al deze kosten samen vergoeden wij tot maximaal € 40.000. Dit 
maximumbedrag geldt per gebeurtenis. Let op: in onderstaande situaties gelden andere maximumbedragen. 

o Is verzekerde volgens de wet niet verplicht om voor een gerechtelijke of administratieve procedure 
een advocaat in te schakelen? Maar wil hij/zij toch een deskundige van buiten ARAG inschakelen? Op 
de dag dat voor een deskundige van buiten ARAG wordt gekozen, gaat een ander maximumbedrag 
gelden. Dit maximumbedrag van € 6.000,- geldt voor het gehele conflict, voor alle kosten samen. Dan 
betaalt verzekerde vooraf zelf een bedrag van € 500,-: de eigen bijdrage. Let op: we laten het conflict 
pas behandelen nadat verzekerde heeft betaald. 

o Het maximumbedrag van € 40.000 geldt voor gebeurtenissen in Nederland. In andere landen 
vergoeden we maximaal € 15.000. 

o Voor het onderdeel Verkeer geldt geen maximumbedrag als de gebeurtenis in Europa plaatsvindt, of 
in niet-Europese landen die grenzen aan de Middellandse Zee. Buiten deze landen vergoeden we 
maximaal € 10.000 

• Let op: Als verschillende gebeurtenissen met elkaar te maken hebben, geldt het maximumbedrag voor alle 
gebeurtenissen samen. 

• Wij vergoeden nooit meer dan het bedrag waar het conflict om gaat. 
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• Schade tussen verzekerden onderling is niet gedekt op deze verzekering.  
 

13.7 Wachttijd 
Er geldt een wachttijd bij aanvang van 3 maanden. Gedurende de wachttijd is er geen dekking voor gebeurtenissen die 
zich voordoen in de wachttijd. Deze wachttijd geldt niet voor Rubriek A. 
Er wordt geen beroep gedaan op de wachttijd als deze verzekering is gesloten direct aansluitend op een andere 
rechtsbijstandverzekering die voor de gemelde gebeurtenis dekking zou hebben gegeven.  

13.8 Eigen risico 
Geen. Er is een eigen bijdrage voor de vrije advocaatkeuze (zie paragraaf ‘Dekking’) 
 

13.9 Poliskosten 
€ 3,50 
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