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SPECIALE VOORWAARDEN GLAS
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Onderstaande voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien uit het polisblad blijkt dat dit onderdeel is
meeverzekerd. Indien bepalingen van deze speciale voorwaarden afwijken van de bepalingen in de van toepassing
zijnde algemene voorwaarden MAV dan geldt hetgeen is bepaald in deze speciale voorwaarden.

Art. 1

Begripsomschrijvingen

1.1

Aan- en verbouw
Van aan- en verbouw is in ieder geval sprake zolang het gebouw niet volledig glas-, wind- en waterdicht
is en/of niet is voorzien van sloten/afsluitingen, verwarming, watervoorziening en gebruiksklare
sanitaire-en keukenfaciliteiten.

1.2

Gebouw
Het op het polisblad omschreven gebouw of dat gedeelte van het gebouw dat uitsluitend bij
verzekerde in gebruik is, met de daarbij behorende praktijkruimten, kantoorruimten, schuurtjes,
garages en andere bijgebouwen.

1.3

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 en kunststof
lichtkoepels en dakramen.

1.4

Noodvoorziening
De noodzakelijke voorlopige voorziening bij of na een gedekte gebeurtenis aangebracht in afwachting
van definitief herstel.

1.5

Verzekerde
Verzekeringnemer en/of de op het polisblad als zodanig genoemde natuurlijke of rechtspersoon voor
zover hij belang heeft bij het behoud van de verzekerde zaak.

Art. 2

Omvang van de dekking
De verzekering dekt:

2.1

schade aan het verzekerde glas door breuk als gevolg van een van buiten komend onheil en de aan de
vervanging verbonden plaatsingskosten;

2.2

schade aan het verzekerde glas door lekslaan, binnen 10 jaar na fabricagedatum, tot een maximum
bedrag van € 500,= per gebeurtenis. Onder lekslaan wordt tevens verstaan de vermindering van
doorzicht door condensatie of aanslag van stofdelen aan de binnenzijde van het isolerend glas. Als de
verzekeringnemer op grond van de door de leverancier en/of fabrikant gegeven garantie aanspraak kan
maken op vergoeding, wordt de schade niet vergoed;

2.3

de kosten van een getroffen noodvoorziening na glasbreuk;

2.4

de kosten voor het gebruik van hangstellingen, steigers, hoogwerkers, takels en dergelijke, indien deze
extra hulpmiddelen noodzakelijk zijn tot een maximum bedrag van € 500,= per gebeurtenis;

2.5

opruimingskosten tot een maximum bedrag van € 500,= per gebeurtenis;
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2.6

Art. 3

Er vindt tevens vergoeding plaats voor schade ontstaan aan:
a. glas in windschermen en in balkon- en terreinafscheidingen
Het navolgende glas mits aangetekend op het polisblad:
b. gebogen, gelaagd of gekleurd glas.
c. belettering
d. glas in hardglazen deuren en inventarisglas.

Uitsluitingen
Geen vergoeding vindt plaats voor schade ontstaan:

3.1

door brand, ontploffing en blikseminslag;

3.2

door een slechte onderhoudstoestand van het gebouw, de kozijnen en de sponningen;

3.3

tijdens de aan- en verbouw van het gebouw of deel van het gebouw dat bij verzekerde in gebruik is;

3.4

tijdens verandering, verplaatsing of bewerking van het glas;

3.5

tijdens de periode dat het gebouw of deel van het gebouw wat bij verzekerde in gebruik is:
- geheel of grotendeels leeg staat en/of;
- buiten gebruik is gedurende een aaneengesloten periode die (naar verwachting) langer dan twee
maanden zal duren en/of;
- geheel of gedeeltelijk wordt gekraakt;

3.6

door enig gebrek bij glas in lood, draadglas of kunststof;

3.7

door/voor de kosten van het verwijderen en wederom aanbrengen van zonweringen, rolluiken, tralie- en
rasterwerk en dergelijke.

Art. 4

Schadevaststelling

4.1

Schadevergoeding
Bij schade zal vervanging door glas van dezelfde soort, kwaliteit en afmetingen plaatsvinden.
Bij schade aan liggend glas, zoals lichtkappen, afdaken en dergelijke vindt uitsluitend vergoeding plaats,
indien door de breuk lekkage is ontstaan. Deze bepaling geldt niet voor liggend glas in vitrinekasten. Indien
het verzekerde glas met vermelding van glassoort en bijbehorende afmeting als zodanig op het polisblad is
vermeld zal vergoeding bij breuk van isolatieglas dat niet als zodanig is vermeld plaatsvinden tot ten
hoogste de prijs van enkelwandig glas met een dikte van maximaal 8 mm.

4.2

Schaderegeling
Verzekerde mag schaden tot maximaal € 500,= zonder voorkennis van de maatschappij door een ter
plaatse gevestigd glasherstelbedrijf laten herstellen. Wel moet een schadeformulier met een
gespecificeerde nota worden ingezonden.
Mocht het schadebedrag meer bedragen dan € 500,= dan dient voordat tot vervanging wordt
overgegaan door de maatschappij toestemming te worden verleend.

Art. 5

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