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Overeenkomst van verzekering.
Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW,
indien en voor zover de schade op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van
een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat
daaruit voor verzekerde schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden
nog zou ontstaan, zoals bepaald in artikel 2.1 van deze voorwaarden.

Artikel 1. Nadere Begripsomschrijvingen
1.1 Glas
Het tot het op het polisblad genoemde gebouw behorende glas, dienende en niet dienende tot
lichtdoorlating of afsluiting alsmede kunststof lichtkoepels, schermen en dakramen. Hieronder
wordt eveneens begrepen het binnenglas dat deel uitmaakt van de opstal en het glas in terrasen/of balkonafscheidingen.

Artikel 2. Gedekte gebeurtenissen
2.1 Verzekeraar vergoedt de schade aan het glas door breuk, onverschillig hoe deze is ontstaan.
2.2 Verzekeraar vergoedt eveneens de kosten van een noodzakelijke voorlopige voorziening om een
door breuk ontstane opening dicht te maken.
Indien de glasschade via het in de polis genoemde servicenummer is gemeld dan zijn de kosten
van een eventueel aangebrachte noodvoorziening onbeperkt verzekerd.
Indien de glasschade niet via het in de polis / voorwaarden genoemde servicenummer is gemeld,
dan zijn de kosten van de aangebrachte noodvoorziening tot maximaal € 500,00 per gebeurtenis
verzekerd.
2.3. Tenzij deze blijkens het polisblad zijn meeverzekerd, heeft deze verzekering geen betrekking op:
2.3.1 beschilderingen, beplakkingen, folie of opschriften alsmede versieringen op glas, waaronder
begrepen etswerk;
2.3.2 gebrandschilderd glas;
2.4.1. Verzekeraar vergoedt de extra kosten van demontage en montage van betimmeringen,
zonwering, C.V.-radiatoren, rolluiken (of geleiders daarvan), lichtreclame-installaties, luifels en
dergelijke in geval van een onder deze polis gedekt evenement tot een maximumbedrag van

€ 1.000,00 per gebeurtenis.
2.5. Verzekeraar vergoedt de schade als gevolg van lek- c.q. blindslag van meerwandig isolerend glas
als dit is meeverzekerd. Het meeverzekeren van lek- c.q. blindslag moet op het polisblad staan
aangetekend.
2.6. Bij leegstand geldt een eigen risico van € 250,00 per gebeurtenis. In geval van breuk van meerdere
ruiten rust op verzekerde de bewijslast dat een en ander het gevolg is van één gebeurtenis.
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Artikel 3. Bijzondere uitsluitingen
Deze verzekering geeft geen dekking voor schade:
3.1. als gevolg van brand en/of ontploffing;
3.2. aan hang- en sluitwerk van de volglas geharde c.q. gelaagde deur(en);
3.3. ontstaan tijdens verbouwing, reparatie of aanbouw tenzij verzekerde bewijst, dat de breuk geen
verband houdt met deze werkzaamheden;
3.4. bij het verplaatsen, verandering, beschildering, bewerking of versiering van het verzekerde glas;
3.5. die het beoogde of zekere gevolg is van het handelen of nalaten van de verzekeringnemer;
3.6. door eigen gebrek (art. 7.17.2.8. BW) bij glas in lood, draadglas of kunststof. Ten aanzien van
glas in lood betekent dit, dat schade hetzij aan het glas hetzij aan het lood of aan beide, welke een
gevolg is van of verergerd is door slijtage of ander gebrek van het lood, niet wordt vergoed;
3.7. aan liggend draadglas zolang dit niet lekt. Dit is niet van toepassing bij verzekering van glas in
woonhuizen;
3.8. kleurverschillen. Verzekeraar is niet aansprakelijk voor kleurverschil tussen de nieuw geplaatste
en de bestaande gekleurde c.q. zonwerende of zon reflecterende beglazing. Verzekeraar behoudt
zich – onder verwijzing naar artikel 7.1 - ten aanzien van het gekleurde c.q. zonwerende of zon
reflecterende glas nadrukkelijk het recht voor de schadevergoeding op basis van contanten af te
wikkelen.
3.9. gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
De Maatschappij dient te bewijzen, dat de schade direct veroorzaakt is door of ontstaan is uit één
van de in dit lid genoemde oorzaken. De genoemde vormen van molest zijn nader gedefinieerd in de
molestclausule zoals gedeponeerd door de Vereniging van Brandassuradeuren d.d. 2 juni 1976 ter
Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.
3.10. aardbeving en/of overstroming of atoomkernreactie.
3.11. aan de ruiten die bij aanvang van de verzekering stuk zijn, alsmede de kosten verbonden aan
reparatie of wijziging van raamstijlen of andere bouwkundige voorzieningen.

Artikel 4 Verhuizing
Bij verhuizing geeft deze verzekering zonder nadere overeenkomst geen dekking op het
nieuwe adres.

Artikel 5. Eigendomsovergang
5.1. Bij overgang van het verzekerd belang eindigt de dekking 30 dagen na die overgang - tenzij
verzekeraar met de nieuwe belanghebbende overeenkomt de verzekering voort te zetten - of zoveel
eerder als de nieuwe belanghebbende elders een verzekering sluit.
5.2. 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.
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Artikel 6. Bekendheid en risicowijziging
6.1. De omschrijving van de gevaarsobjecten respectievelijk van het op het polisblad vermelde bedrijf
wordt aangemerkt als afkomstig van verzekerde.
6.2. Verzekeraars zijn bekend met de ligging, bouwaard, inrichting en gebruik van de gevaarsobjecten
bij het begin van de overeenkomst alsmede met de belendingen.
6.3. Verzekerde heeft met betrekking tot de gevaarsobjecten de vrijheid tot aanbouw, verbouwing,
vervanging, uitbreiding, afbraak, interne verplaatsing en andere wijzigingen over te gaan, alles
binnen de grenzen van de op het polisblad vermelde omschrijving.
6.4. Indien de/het op het polisblad vermelde:
- bestemming wijzigt, of
- gebouw door krakers wordt gebruikt,
geldt dat verzekerde daarvan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden nadat hij
van de bedoelde wijziging op de hoogte is, mededeling dient te doen aan verzekeraars.
Gedurende twee maanden na ontvangst van deze mededeling zijn verzekeraars in de gelegenheid
om de verzekering met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden te beëindigen, dan
wel gewijzigde premie en/of voorwaarden te bedingen. De herziene premie en/of voorwaarden
worden met ingang van de datum van de mededeling van verzekeraars van kracht.
In het laatste geval heeft verzekerde het recht de verzekering binnen één maand, nadat de herziene premie en/of voorwaarden van kracht werd(en), op te zeggen. De verzekering eindigt dan met ingang
van de datum van deze mededeling van verzekerde.
Als verzekerde verzuimt binnen de gestelde termijn mededeling te doen van de risicowijziging,
hebben verzekeraars de mogelijkheid om de verzekering niet of op andere wijze voort te zetten als zij
aannemelijk maken dat zij dit zouden hebben gedaan als zij van de risicowijziging in kennis waren
gesteld. In dat geval geldt het volgende:
- indien de verzekering niet zou zijn voortgezet, vervalt alle recht op schadevergoeding;
- indien de verzekering alleen zou zijn voortgezet tegen gewijzigde premie en/of voorwaarden, wordt
de schade vergoed in dezelfde verhouding als de premie van voor de risicowijziging ten opzichte
van deze hogere premie voor zover er onder die gewijzigde voorwaarden dekking zou zijn geweest.

Artikel 7. Melding van glasschade
7.1. Melding van glasschade dient plaats te vinden via het gratis ter beschikking
gestelde servicenummer

0800 - 4441777
Artikel 8. Schadevergoeding
8.1. In geval van glasschade zal de verzekeraar voor vervanging van het beschadigde glas in
tenminste dezelfde kwaliteit zorg dragen. Indien het beschadigde glas niet meer leverbaar is dan wel
herplaatsing in het bestaande systeem niet meer mogelijk is, dan is de verzekeraar vrij om in
contanten te vergoeden. Verzekeraar behoudt zich daarbij het recht voor om de schadevergoeding
te herleiden aan de hand van het tarief dat in het onderhavige geval door een bij het netwerk van de
maatschappij aangesloten glashandels zou zijn gehanteerd.
8.2. De B.T.W. is voor het verrekenbare deel onder de dekking inbegrepen.
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Artikel 9. Premiebetaling
9.1. Onder ‘premie’ wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan de met de verzekering
verband houdende overige verschuldigde bedragen.
9.2. Onder ‘verzekerde’ wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan verzekeringnemer
alsmede ieder ander die de premie verschuldigd is.
9.3. De makelaar neemt op zich de premie als eigen schuld aan de verzekeraars te zullen voldoen op
het moment dat deze krachtens de verzekeringsovereenkomst wordt verschuldigd door de verzekerde. Tenzij uitdrukkelijk anders is of wordt overeengekomen zal betaling van de premie door
de makelaar plaatsvinden door creditering van verzekeraars in rekening-courant voor de krachtens de
verzekeringsovereenkomst door de verzekerde verschuldigde premie, op welk moment de verzekerde
jegens verzekeraars zal zijn gekweten.
9.4. Verzekerde is gehouden de premie aan de makelaar te vergoeden. Ingeval de verzekering via
een tweede tussenpersoon is gesloten en de verzekerde aan deze tweede tussenpersoon heeft
betaald, is de verzekerde door deze betaling tegenover de makelaar eerst gekweten, wanneer
deze tweede tussenpersoon aan de makelaar de premie heeft vergoed.
9.5. Onverminderd de aansprakelijkheid van verzekerde tot betaling van de verschuldigde premie
aan de makelaar, zal de verzekering slechts van kracht zijn voor de termijn waarvoor de premie aan
de makelaar is betaald alsmede voor de termijn, waarvoor de makelaar verzekerde krediet heeft
verleend. Verzekerde zal bij de interpretatie hiervan geacht worden krediet te hebben gehad, tot dat
hem dit schriftelijk is opgezegd.
9.6. Door het tot stand komen van de verzekering is de makelaar door verzekerde onherroepelijk
gemachtigd verzekeraars tussentijds van hun verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst te
ontslaan indien de verzekerde of, ingeval de verzekering via een tweede tussenpersoon is
gesloten, deze tweede tussenpersoon nalaat de premie aan de makelaar te voldoen. De makelaar
zal verzekeraars niet van hun verplichtingen ontslaan zonder verzekerde vooraf schriftelijk van zijn
voornemen in kennis te hebben gesteld.

Artikel 10. Verjaring
Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van
drie jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekerde met de opeisbaarheid
daarvan bekend is geworden.

Artikel 11. Indexering
Automatische en ononderbroken aanpassing van het verzekerde bedrag aan de overeengekomen
index.

Artikel 12. Mededelingen
12.1. Verzekeraars en verzekerde kunnen alle voor elkaar bestemde mededelingen rechtsgeldig aan
de makelaar doen.
12.2. Alle mededelingen van de makelaar aan verzekerde kunnen rechtsgeldig aan het laatste aan
hem bekend gemaakte adres van de op het polisblad vermelde verzekerde geschieden.
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Artikel 13. Begin en einde van de overeenkomst
13.1. Begin en einde van de overeenkomst zijn beide om 12.00 uur lokale tijd ter plaatse waar de
gevaarsobjecten zich bevinden.
13.2. Indien de overeenkomst niet minstens twee maanden vóór de contractvervaldag schriftelijk
door verzekerde of verzekeraar is opgezegd, wordt zij stilzwijgend met de laatst overeengekomen
termijn verlengd doch voor niet langer dan twaalf maanden.

Artikel 14. Mededelingsplicht
14.1 Het bepaalde in artikel 7.928 lid 2 BW is niet van toepassing op de mededelingsplicht
van verzekeringnemer bij het sluiten van de onderhavige verzekering.
14.2. Door gehele of gedeeltelijke oversluiting van een aandeel van een verzekeraar ontstaan ten
aanzien van de mededelingsplicht van verzekerde voor de overnemende verzekeraar geen nieuwe
rechten. De rechten van de oorspronkelijke verzekeraar dienaangaande gaan evenwel
onverminderd over op de overnemende verzekeraar.

Artikel 15. Verdeling
15.1. Als de maatschappijenverdeling van de gevolmachtigde agenten niet op het polisblad is
vermeld, dan is door hen getekend voor aandelen van maatschappijen als gedeponeerd bij de
Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A.
Op verzoek van verzekerde verstrekt de makelaar of de Coöperatieve Vereniging
Nederlandse Assurantie Beurs B.A. een overzicht van de maatschappijen en hun aandelen.

Artikel 16. Toepasselijk recht
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17. Geschillen
Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zijn onderworpen aan de uitspraak van de
bevoegde rechter te Amsterdam of Rotterdam.
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