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Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de
Algemene Voorwaarden en de Algemene
Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten
wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal
aanvullende begrippen leggen wij in het eerste artikel van
deze verzekering uit.
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Algemeen

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Kamers

De woon-, eet-, slaap-, studeer- en hobbykamer, keuken
en/of bijkeuken en garage, alsmede een inpandig(e)
privé-kantoor en/of praktijkruimte.

2. Woonhuis
Het op het polisblad omschreven gebouw met:
- al wat volgens verkeersopvatting daarvan deel

uitmaakt en
- al wat zodanig daarmee is verbonden dat het niet

daarvan kan worden afgescheiden zonder
verbreking of beschadiging, met inbegrip van
bijgebouwen.

Artikel 2 Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht op het risicoadres, zoals op het
polisblad vermeld.

Dekking

Artikel 3 Omvang van de dekking
De maatschappij biedt dekking voor schade als gevolg van
breuk of beschadiging, onverschillig door welke voor
verzekerde plotselinge onvoorziene gebeurtenis, van de in
ramen en deuren van de tot het woonhuis behorende
aanwezige glas- en kunststofruiten die dienen tot licht-
doorlating. De ruit(en) moet(en) hierdoor zijn/hun bedoelde
functie hebben verloren.

Artikel 4 Dekking voor extra kosten
De maatschappij biedt verder dekking voor de extra kosten
voor het treffen van noodvoorzieningen, die de
verzekeringsnemer als gevolg van een gedekte gebeurtenis,
genoemd in artikel 3, moet maken.

Artikel 5 Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden gelden
de volgende bepalingen.
1. Algemene uitsluitingen

Geen dekking wordt verleend voor schade:
a. veroorzaakt door of verband houdende met

aardbeving of vulkanische uitbarsting,
b. 1. aan enig belang ten behoeve waarvan een

garantieregeling van kracht is;
2. die gedekt is onder een andere (speciale)

verzekering, al dan niet van oudere datum, of
onder een andere verzekering gedekt zou zijn
indien onderhavige verzekering niet zou hebben
bestaan;

3. die op basis van een wet, andere voorziening of
aanspraak wordt vergoed;

c. die opzettelijk of moedwillig door, dan wel met
goedvinden van een verzekerde is veroorzaakt.

2. Bijzondere uitsluitingen
Geen dekking wordt verleend voor schade indien:
a. deze te wijten is aan verplaatsing of bewerking van

het verzekerde glas, of is ontstaan tengevolge van
verbouwing, bijbouw of reparatie van de woning,
voordat deze werkzaamheden geheel zijn beëindigd;

b.  deze is toegebracht aan draad-, bruteglas e.d. in
overkappingen, zonder dat de schade lekkage
veroorzaakt;

c. deze is ontstaan gedurende de periode dat de
woning leeg staat;

d.  er een zodanige wijziging in het verzekerde glas
en/of de omgeving, waarin het verzekerde glas zich
bevindt, is gekomen, dat daardoor de kans op
schade is vergroot, tenzij de maatschappij van een
zodanige wijziging in kennis is gesteld en deze zich
daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard;

e. er zonder goedkeuring van de maatschappij met
verandering of vernieuwing van het gebroken of
verloren gegane glas een aanvang is gemaakt, met
uitzondering van het bepaalde in artikel 6 lid 2;

f. deze er schade is ontstaan aan de op het glas
aangebrachte versiering, beschildering of belettering
e.d.;

g. er door lekkage in de afdichting de dubbel glasruit
zijn isolerend vermogen heeft verloren;

h. er schade is ontstaan aan het oppervlakte van de
ruit ten gevolge van langzaam inwerkende
weersinvloeden (verwering).

Schade

Artikel 6 Vergoeding van de schade
1. Vergoeding van het schadebedrag of vervanging

van het glas
De maatschappij zal naar keuze van de verzekerde bij
breuk van het verzekerde glas:
a. dit zo spoedig mogelijk laten vervangen door ander

glas van tenminste dezelfde kwaliteit en grootte, of
b.  de kostprijs van het glas, uitgaande van dezelfde

soort en kwaliteit, in geld vergoeden, vermeerderd
met het bedrag van de kosten voor het inzetten van
het glas in de sponningen. Overige herstelkosten
worden niet vergoed.
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2. Vrijheid van reparatie
De verzekerde heeft, zonder machtiging daartoe van de
maatschappij, bij een gedekte schade van 500,- of
minder het recht de schade te laten herstellen door een
ter plaatse gevestigde glashandelaar. De herstelkosten
worden vergoed als omschreven in lid 1 sub b van dit
artikel., mits de maatschappij van de schade in kennis
wordt gesteld en een gespecificeerde rekening wordt
overgelegd.

3. Noodvoorzieningen
De maatschappij vergoedt in geval van breuk van de
verzekerde glas- en kunststofruiten de kosten van een
noodvoorziening, als omschreven in artikel 6.

4. Inboedel
De maatschappij vergoedt schade aan de inboedel, die
aan de verzekeringsnemer en/of degene die met hem in
duurzaam gezinsverband samenwoont toebehoort,
indien de schade is veroorzaakt door glasscherven
tengevolge van breuk van het verzekerde glas. Vergoed
wordt maximaal 250,- per gebeurtenis, met een eigen
risico van 12,50,- per gebeurtenis. (zie Artikel 5 lid 1.b)

Premie

Artikel 7 Premievaststelling
De premie wordt onder meer bepaald aan de hand van:
1. het aantal in de woning aanwezige kamers;
2. het soort glas.

Artikel 8 Geïndexeerde bedragen
1. Per de jaarlijkse premievervaldatum wordt de premie,

verhoogd of verlaagd overeenkomstig het door het
Centraal Bureau voor de Statistiek berekende indexcijfer
bouwkosten. Het aldus berekende bedrag geldt voor het
op bovenbedoelde premievervaldatum aanvangende
verzekeringsjaar. Een wijziging als hiervoor omschreven
kan niet worden beschouwd als een wijziging van de
premie en/of voorwaarden in de zin van artikel 11 van de
Algemene Voorwaarden.

2. De in deze voorwaarden voor uitkeringen genoemde
maximum bedragen blijven van de in lid 1 van dit artikel
bedoelde verhogingen uitgesloten.


