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Art. 1 Verzekerd glas

Met inachtneming van de overige bepalingen van deze polis, omvat de 
verzekering:
1. bij woonhuizen: alle tot het verzekerde gebouw behorende glas in 

ramen en deuren, dienende tot lichtdoorlating alsmede kunststof 
lichtkoepels en kunststof dakramen;

2. bij andere gebouwen: het glas van de ruiten als omschreven of 
gespecificeerd op het polisblad.

Art. 2 Omvang van de verzekering

De verzekering vergoedt bij breuk van het verzekerde glas de kostprijs en 
de inzetkosten van het glas.

Art. 3 Uitbreidingen van de dekking

(noodvoorzieningen; schade door scherven)
1. Onder de verzekering van glas in woonhuizen zijn begrepen de kosten 

voor het aanbrengen van noodvoorzieningen, waaronder ook begrepen 
- indien nodig - noodruiten na overleg met ons.

2. Bij andere glasverzekeringen geldt het volgende:
de noodzakelijke kosten van noodvoorzieningen, bestaande uit hout 
of board, zijn meeverzekerd; de kosten van noodvoorzieningen op 
andere wijze zijn slechts meeverzekerd, indien dit uitdrukkelijk in de 
polis is bepaald.

3. Bij verzekering van glas in woonhuizen wordt tevens vergoed schade 
aan uw inboedel, veroorzaakt door scherven van de verzekerde ruiten, 
tot een maximum van e 250,- per gebeurtenis, met een eigen risico 
van e 10,- per gebeurtenis, één en ander voor zover deze kosten niet 
door een andere verzekering worden vergoed.

Art. 4 Bijzondere bepalingen

Tenzij uitdrukkelijk anders in de polis is bepaald, heeft deze verzekering 
geen betrekking op:
1. glas in windschermen, op balkons, in trappenhuizen, in portieken of in 

terreinafscheidingen;
2. op het glas aangebrachte beschilderingen, opschriften of versieringen;
3. gebogen, bewerkt, gehard of gelaagd glas, spiegeldraadglas of 

gebrandschilderd glas in lood;
4. liggend glas met een oppervlakte van meer dan 1 m2;
5. ruiten, die met een speciale voorzieningen (hangsteiger, stelling, 

kraan en dergelijke) geplaatst moeten worden.

Art. 5 Aanvullende uitsluitingen

In aanvulling op de in artikel 11 van de algemene voorwaarden vermelde 
uitsluitingen is eveneens van de verzekering uitgesloten schaden:
1. ontstaan door of tijdens verplaatsing, verandering of bewerking van 

het glas;
2. ontstaan door herstelwerkzaamheden, verbouwing, bewerking of 

reiniging van het gebouw waarin het glas zich bevindt, tenzij dit risico 
is meeverzekerd of de verzekeringsnemer bewijst, dat de schade er 
niet door is veroorzaakt. De in dit lid omschreven uitsluiting geldt niet 
voor glas in woonhuizen;

3. die gedekt zijn op andere polissen.

Art. 6 Risicowijziging

1. Bij wijziging van bestemming van het verzekerde gebouw, of indien 
het gebouw leeg komt te staan, wordt gekraakt of ingeval van andere 
risicoverzwarende veranderingen, alsmede indien in het aantal, in 
soort of in afmetingen van het verzekerde glas wijziging is gekomen, 
bent u verplicht ons hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 
één maand na de wijziging, mededeling te doen. Wij hebben dan het 
recht wijzigingen van premie en/of voorwaarden vast te stellen.

2. Indien u geen bericht van de risicowijziging heeft gedaan, wordt de ver-
zekeringsdekking geschort één maand na het ingaan van de wijziging. 
U blijft verplicht tot betaling van de premie, tenzij wij en u overeenstem-
men over een herziening van de premie vanaf het moment van de risi-
cowijziging.

Art. 7 Eigendomsovergang; verhuizing

1. Bij overgang van het verzekerde glas op een andere belanghebbende 
eindigt de dekking, behalve bij vererving.

2. Ingeval van verhuizing heeft de verzekering niet automatisch betrek-
king op het glas in het gebouw op het nieuwe adres.

Art. 8 Schaderegeling en schadevergoeding

1. Wij zullen het gebroken glas zo spoedig mogelijk door ander glas van 
dezelfde soort en hoedanigheid doen vervangen, dan wel de kostprijs 
van het glas, vermeerderd met de inzetkosten, in geld vergoeden.

2. Zonder onze voorafgaande toestemming mogen gebroken ruiten wor-
den vervangen, mits de kosten hieraan verbonden beneden e250,- 
blijven; op de in te leveren nota dienen de datum en de oorzaak van 
de schade vermeld te worden.

Art. 9 Indexclausule

Jaarlijks wordt de premie per de premievervaldag verhoogd of verlaagd met 
een percentage, dat wordt ontleend aan de indexcijfers voor bouwkosten 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
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