Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering
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Algemeen

Artikel 1

Aanvullende begripsomschrijving

In deze verzekering wordt verstaan onder:
a. Gebouw
Het op het polisblad omschreven gebouw en de daarbij behorende bijgebouwen.
b. Ruiten
Alle (kunststof)ruiten die dienen tot lichtdoorlating en aanwezig zijn in de ramen en deuren
van het gebouw. Hieronder verstaan wij ook ruiten en deuren van hardglas. Ruiten die vallen
onder het begrip "speciaal glas" verstaan wij hier niet onder.
c. Speciaal glas
Hieronder verstaan wij:
- ruiten in windschermen, balkon- en terreinafscheiding;
- gebrandschilderd, geëtst en versierd glas;
- gebogen glas.
d. Noodvoorziening
Een tijdelijke voorziening om na een verzekerde gebeurtenis een daardoor ontstane opening
te dichten in afwachting van een definitieve vervanging of reparatie van het glas.
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Artikel 2

Risico-omschrijving en verzekerd bedrag

1. De gegevens die voor de risico-omschrijving op het polisblad staan vermeld, worden
aangemerkt als te zijn verstrekt door de verzekeringnemer.
2. De verzekeraar is bekend met de ligging, bouwaard, inrichting en het gebruik van de
verzekerde zaken ten tijde van het begin van de overeenkomst, alsmede met die van de
belendingen.
3. Indien en voor zover speciaal glas onder deze polis meeverzekerd is, beschouwt
verzekeraar het verzekerde bedrag voor speciaal glas dat op het polisblad staat vermeld als
door de verzekerde opgegeven.

Artikel 3

Indexering

De verzekeraar zal op de jaarlijkse premievervaldag het verzekerde bedrag verhogen of
verlagen met het percentage dat gelijk is aan de laatste door het Centraal Bureau voor de
Statistiek gepubliceerde indexcijfers van bouwkosten. Het nieuwe verzekerde bedrag ronden wij
naar boven af op een veelvoud van € 50,--.
Het nieuwe bedrag geldt voor het nieuwe verzekeringsjaar, zijnde 1 januari van elk
verzekeringsjaar.
De jaarlijkse verhoging geldt niet voor de maximum verzekerde bedragen die in deze Bijzondere
Voorwaarden worden aangegeven.

Dekking

Artikel 4

Wijziging premie

De verzekeraar behoudt zich het recht voor jaarlijks de premie per vervaldatum te verhogen of te
verlagen met een percentage dat gelijk is aan de laatste door het Centraal Bureau voor de
Statistiek gepubliceerde indexcijfers van bouwkosten.

Artikel 5

Omvang van de dekking

1. De verzekeraar verleent dekking voor schade veroorzaakt door breuk aan de in het gebouw
in ramen en deuren aanwezige ruiten. De ruit(en) moet(en) dienen tot lichtdoorlating en
moet(en) ten gevolge van de breuk zijn/haar functie hebben verloren.
2. De verzekeraar verleent ook dekking voor breuk van glasplaten van toonbanken en vitrines.
3. Alleen als het op het polisblad is vermeld, is meeverzekerd:
a. De breuk van ruiten in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen.
Alleen als het op het polisblad is vermeld is dat maximaal het bedrag dat op het polisblad
is genoemd, meeverzekerd;
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b. Breuk van gebrandschilderd, geëtst en versierd glas;
c. Breuk van gebogen glas;
d. Het na breuk opnieuw aanbrengen van beschilderingen en beletteringen.
4. Verzekeraar verleent dekking voor de kosten van een noodvoorziening in geval van breuk
van de verzekerde (speciaal) glas- en kunststofruiten.

Artikel 6

Aanvullende uitsluitingen

In aanvulling op de Uitsluitingen zoals deze gelden op grond van de Algemene Voorwaarden,
gelden de volgende aanvullende uitsluitingen. De verzekering dekt niet voor breuk ten gevolge
van:
a. als gevolg van slijtage van het lood in glas-in-loodruiten;
b. veroorzaakt door brand, ontploffing of blikseminslag;
c. veroorzaakt tijdens de aanbouw, verbouw of gedurende een langer dan 2 maanden durende
leegstand van het gebouw.

Schade

Artikel 7

Verplichtingen bij schade

1. Verzekeringnemer is verplicht binnen 3x24 uur, nadat hij er kennis van heeft genomen, dat
een door deze polis gedekte schade heeft plaatsgevonden, daarvan aan de verzekeraar of
aan de tussenpersoon kennis te geven onder vermelding van alle hem bekende
bijzonderheden;
2. De verzekeringnemer dient zich in alles wat met de schade verband houdt, aan de
aanwijzingen van de verzekeraar te houden en desverlangd alle medewerking te verlenen
ten einde de schade op derden te verhalen.
3. Zodra de verzekeringnemer op de hoogte is van een gebeurtenis die voor de verzekeraar
aanleiding kan zijn om een vergoeding te doen, is verzekeringnemer gehouden aan de
verzekeraar de gegevens van alle andere verzekeringen, die voor de op deze polis
verzekerde zaken zijn afgesloten, aan de verzekeraar op te geven.
4. De verzekeringnemer dient alle in het bezit komende gegevens en inlichtingen, ook
ongevraagd, onverwijld aan de verzekeraar te doen toekomen.
5. De verzekeringnemer dient het gebroken glas dat na herstel of vergoeding van de schade
het eigendom van de verzekeraar wordt, ter beschikking van de verzekeraar te stellen in de
staat waarin het zich onmiddellijk na het voorvallen van de schade bevond.
6. Indien de verzekeringnemer één van de hierboven genoemde verplichtingen niet nakomt,
dan ontslaat dit de verzekeraar van haar gehoudenheid tot vergoeding, tenzij de
verzekeringnemer bewijst dat de verzekeraar door die niet-nakoming niet is geschaad.
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Artikel 8

Vergoeding van de schade

1. De verzekeraar zal zo spoedig mogelijk de kostprijs van het glas vergoeden, uitgaande van
dezelfde soort, hoedanigheid en kwaliteit, inclusief de kosten voor het inzetten van het glas
in de sponningen, met overlegging van een gespecificeerde rekening van een erkend
glaszettersbedrijf.
2. In het geval sub 1 treedt de verzekeraar in alle rechten die de verzekeringnemer ter zake
van deze schade tegenover derden mocht hebben.

Overige bepalingen

Artikel 9

Wijziging van het risico

1. De verzekeringnemer is verplicht verzekeraar zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval
binnen twee maanden, op de hoogte te brengen van:
a. elke wijziging in de bij de verzekeraar bekende gegevens over het gebruik van het
gebouw.
b. wijzigingen die een verzwaring van het risico betekenen, zoals wanneer:
- het gebouw geheel of gedeeltelijk gekraakt is.
- het gebouw of van een als zelfstandig aan te merken deel van het gebouw leegstaat.
- het gebouw of een als zelfstandig aan te merken deel van het gebouw voor een
aaneengesloten periode buiten gebruik is, als de verzekeringnemer verwacht dat die
periode langer zal duren dan twee maanden.
- in het aantal, of in de soort, of in de afmetingen van het bij deze polis verzekerde glas
wijziging is gekomen.
De verzekeringnemer moet de melding aan de verzekeraar in ieder geval binnen twee
maanden doen, behalve wanneer de verzekeringnemer niet van een van de wijzigingen op
de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn.
2. De verzekeraar beslist na ontvangst van de mededeling van de verzekeringnemer over een
wijziging of de verzekeraar de verzekering al dan niet wenst voor te zetten en onder die
voorwaarden en/of tegen die premie. Als de verzekeraar een gewijzigd voorstel doet over de
voortzetting van de verzekering, kan de verzekerde binnen dertig dagen na ontvangst van dit
voorstel laten weten dat de verzekerde de verzekering wil beëindigen. De verzekering
eindigt in dat geval dertig dagen na de datum waarop de verzekeringnemer het voorstel van
de verzekeraar ontvangen heeft. De verzekeringnemer kan de verzekering niet beëindigen
als het voorstel van de verzekeraar geen beperking van de voorwaarden en/of geen
verhoging van de premie inhoudt.
3. Indien de verzekeraar weigert de verzekering voort te zetten in geval van de hierboven
omschreven risicowijziging, zal de verzekeraar de premie over de nog onverstreken termijn
aan de verzekerde terugbetalen.
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4. Als de verzekeringnemer niet binnen een maand de verzekeraar op de hoogte heeft
gebracht van een wijziging, zoals die in lid 1 staat omschreven, eindigt de dekking dertig
dagen volgend op de dag waarop de wijziging heeft plaatsgevonden, behalve wanneer het
gewijzigde risico op dezelfde voorwaarden verzekerd zou zijn gebleven.
5. Indien de verzekeraar alleen tegen een hogere premie de verzekering zou hebben
voortgezet, vergoedt verzekeraar een eventuele schade in verhouding van de voor de
wijziging berekende premie tot de premie die voor het gewijzigde risico geldt.

Artikel 10 Overgang van het belang
1. In geval van overlijden van de verzekeringnemer blijft de verzekering van kracht, behalve
wanneer de verzekeraar binnen 9 maanden na ontvangst van het bericht van overlijden aan
de erfgenamen heeft laten weten dat de verzekering wordt beëindigd. De verzekeraar
hanteert daarbij een opzegtermijn van 30 dagen.
2. In geval van overgang van het risico van het verzekerde belang op een derde, zijnde geen
erfgenaam, eindigt de verzekeringsovereenkomst binnen dertig dagen nadat het belang op
de nieuwe belanghebbende is overgegaan.
3. De verzekering eindigt van rechtswege zodra verzekeringnemer of zijn erfgenamen
opgehouden hebben belang te hebben bij het verzekerde object.
4. In geval van verhuizing van verzekeringnemer verleent deze verzekering zonder nadere
overeenkomst met de maatschappij geen dekking op het glas aan het nieuwe adres van
verzekerde.
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