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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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Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder:
- Glas

Het op het polisblad omschreven glas.
Bij verzekering van glas in gebouwen wordt hier onder
verstaan het tot het op het polisblad genoemde
gebouw behorende glas, dienende tot lichtdoorlating of
afsluiting alsmede kunststof lichtkoepels en
dakramen. Tot het gebouw worden ook gerekend de
daarbij behorende praktijkruimten, kantoorruimten,
schuurtjes en garages.

Artikel 2 Gedekte gebeurtenissen
1. Wij vergoeden de schade aan het glas door breuk,

onverschillig hoe deze is ontstaan.
2. Wij vergoeden eveneens de kosten van een

noodzakelijke voorlopige voorziening om een door breuk
ontstane opening dicht te maken.

3. Tenzij deze blijkens het polisblad zijn meeverzekerd,
heeft deze verzekering geen betrekking op:
a. beschilderingen, opschriften alsmede versieringen

op glas, waaronder begrepen etswerk;
b. glas in windschermen, balkon- of

terreinafscheidingen, gemeenschappelijke
trappenhuizen en gemeenschappelijke bergruimten;

c. gebrandschilderd glas;
d. meerwandig isolerend glas.

Artikel 3 Uitsluitingen
Naast hetgeen bepaald is in de Algemene Voorwaarden, zijn
de volgende uitsluitingen van toepassing:
Deze verzekering geeft geen dekking voor schade:
1. door overstroming, aardbeving en vulkanische

uitbarsting;
2. door brand, ontploffing en blikseminslag;
3. ontstaan tijdens het (ver)plaatsen of bewerken van het

glas of tijdens de verbouwing van het gebouw waarin
zich het glas bevindt;

4. die het beoogde of zekere gevolg is van het handelen of
nalaten van de verzekeringnemer;

5. door enig gebrek of eigen bederf bij glas in lood,
draadglas of kunststof;

6. aan glas in gebouwen die leeg staan;

7. aan liggend draadglas zolang dit niet lekt.

Artikel 4 Regeling van de schade
Wij zullen het gebroken glas zo spoedig mogelijk door ander
glas van dezelfde soorten kwaliteit laten vervangen dan wel
- dit ter keuze van ons - de kostprijs van het glas
vermeerderd met de inzetkosten in geld vergoeden echter
tot maximaal een eventueel in de polis vermeld verzekerd
bedrag. De verzekeringnemer is echter bevoegd ingeval van
breuk van enkelwandige ruiten van onbewerkt vlakglas,
kleiner dan 4 m
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waarvoor in de polis geen verzekerd bedrag

is opgenomen deze te laten vervangen door ruiten van
dezelfde soort en kwaliteit.

Artikel 5 Indexering
Jaarlijks wordt de premie per premievervaldatum verhoogd
of verlaagd met een percentage dat wordt ontleend aan de
indexcijfers voor bouwkosten van het Centraal Bureau voor
de Statistiek.

Artikel 6 Wijziging van het risico
1. De ligging, bouwaard en het gebruik van het gebouw

waarin het glas zich bevindt ten tijde van het aangaan
van de verzekering zijn ons volledig bekend.

2. De verzekeringnemer is verplicht ons zo spoedig
mogelijk in kennis te stellen van elke belangrijke
verandering van het risico waaronder in ieder geval
wordt verstaan leegstand, verandering in het gebruik of
de bestemming van het gebouw waarin het glas zich
bevindt. In deze gevallen hebben wij het recht de premie
en voorwaarden te herzien dan wel de verzekering met
een opzeggingstermijn van 30 dagen te beëindigen.

3. Indien kennisgeving door de verzekeringnemer niet
binnen 30 dagen geschiedt, wordt de dekking geschorst
met ingang van het moment van risicowijziging.

Artikel 7 Verhuizing
Bij verhuizing geeft deze verzekering zonder nadere
overeenkomst geen dekking op het nieuwe adres.

Artikel 8 Overgang van het verzekerd belang
Uitsluitend bij overgang van het verzekerde belang ten
gevolge van overlijden van de verzekeringnemer blijft de
verzekering van kracht, tenzij de nieuwe belanghebbende de
verzekering binnen 3 maanden na het overlijden opzegt.


