Clausule M5658 – glasdekking Midglas

In afwijking en aanvulling van de speciale voorwaarden Glas - MABGL2011 geldt het volgende:
Art. 4 Schadevaststelling
Art. 4.2 wordt vervangen door:
Glasherstel
Bij schade dient melding plaats te vinden aan en herstel plaats te vinden door:
DE GLASLIJN
- 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
Telefoon
- 0800 - 02 08 070
Website
- www.deglaslijn.nl
De Glaslijn is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het aannemen van meldingen op het gebied van
glasschade. Zij laten de schade herstellen door gerenommeerde glasherstelbedrijven in heel
Nederland.
Let op: Indien het herstel niet via een glasherstelbedrijf van De Glaslijn heeft
plaatsgevonden,
ontvangt u een vergoeding gebaseerd op de prijs die De Glaslijn hanteert.
Art 1.3 Glas
Onder glas wordt verstaan:
- al het glas dat dient tot lichtdoorlating incl. hardglazen deuren en geëmailleerd glas
(colorbelpanelen).
Art.2.3 Noodvoorziening
Bij een verzekerd evenement betalen wij de kosten voor een noodvoorziening tot maximaal €
115,- per gebeurtenis. Wordt de noodvoorziening uitgevoerd door "De Glaslijn" dan zijn deze
kosten niet gemaximeerd.
Art. 2.6
Er vindt tevens vergoeding plaats voor schade ontstaan aan, mits meeverzekerd en
aangetekend op het polisblad.
Geëtst, gebogen, gezandstraald of gebrandschilderd glas, glas-in-lood, glas in
overkappingen, atriums alsmede bijzondere/afwijkende glassoorten, binnenglas, spiegels,
glas in windschermen, balkon- en terrasafscheidingen.
Hardglazen deuren
Ten aanzien van de hardglazen deuren en panelen is alléén het glas verzekerd.
Uitgesloten van de
verzekering is hang- en sluitwerk, vloerpotten, brievenbussen, klinken e.d.
Kleurverschil
Met betrekking tot de gekleurde beglazing kan de mogelijkheid van kleurverschil op termijn niet
geheel worden uitgesloten terwijl te allen tijde rekening moet worden gehouden met het feit dat
bepaalde soorten of kleuren niet meer (exact) leverbaar zijn. De maatschappij aanvaardt ten
aanzien hiervan geen aansprakelijkheid en zal in voorkomende gevallen de schadevergoeding op
basis van contanten afwikkelen.

Art.3 Uitsluitingen
Behalve de uitsluitingen genoemd in art. 3 is tevens uitgesloten schade ontstaan:
- door opzet van de verzekeringnemer zelf
- aan glas dat vóór de ingangsdatum van de verzekering reeds was beschadigd
- aan vitrinekasten tenzij meeverzekerd en dit uit de polis blijkt
Andere kwaliteit door Nen-normen
In aanvulling op artikel 2 (Omvang van de dekking) zijn uitgesloten de meerkosten die het gevolg
zijn van herstel op basis van de toepassing zijnde Nen-normen.
Asbest
Bij schade aan het op de polis verzekerde glas waarbij er sprake is van asbest zijn alle kosten die
verband houden met asbest van de dekking uitgesloten.
Glazen bouwstenen
Uitgesloten van de verzekering zijn glazen bouwstenen.

