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De verzekeringsovereenkomst 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 verzekeringnemer
en/of verzekerde en/of de maatschappij ten tijde van het sluiten
van de verzekering onzeker was dat daaruit voor verzekeringnemer en/of verzekerde schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan.
Artikel 1 Definities
Verzekeringnemer is:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als zodanig in de
polis is vermeld.
Verzekerde is:
verzekeringnemer en/of de in de polis als zodanig vermelde natuurlijke of rechtspersoon voor zover hij belang heeft bij het behoud van de verzekerde zaak.
Maatschappij is:
de gevolmachtigde die namens de verzekeringsmaatschappij
heeft ondertekend.
Verzekeringsmaatschappij is:
Achmea Schadeverzekering N.V. h.o.d.n. Avéro Achmea alsmede de, indien van toepassing, andere risicodragers.
Gebeurtenis is:
een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen die dezelfde oorzaak hebben, waaruit de schade is ontstaan.
Opstal is:
het in de polis vermelde gebouw, of dat gedeelte van het gebouw
dat uitsluitend bij verzekerde in gebruik is.
Glas is:
ruiten, dienende tot daglichtdoorlating, in ramen en deuren, alsmede dakramen en dakkoepels van kunststof.
Artikel 2 Omvang van de verzekering
Deze verzekering dekt het in de polis omschreven glas tegen
breuk indien en voor zover de schade 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.
Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen
a) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel uit de
premie blijkt, heeft deze verzekering geen betrekking op gebogen glas, speciaal bewerkt of vervaardigd glas, glas in lood,
geëtst glas, gebrandschilderd glas, gezandstraald glas en
eventuele andere bijzondere glassoorten, alsmede glas in
windschermen, terreinafscheidingen e.d., liggend glas, en
hard- en volglazen deuren.
Van de verzekering is uitgesloten schade:
b) aan de op de ruiten aangebrachte versiering, tekst, beschildering en dergelijke;
c) door verplaatsing, verandering, bewerking, versiering van het
glas, tijdens werkzaamheden aan de sponningen of de omlijs-

ting, dan wel tijdens aanbouw aan, verbouwing of reparatie van
het gebouw of een deel daarvan veroorzaakt;
d) door brand, ontploffing, overstroming, vulkanische uitbarsting,
molest en atoomkernreacties (zie Nadere omschrijvingen);
e) door verwaarlozing, slijtage en eigen gebrek;
f) ontstaan tijdens leegstand of buiten gebruik zijn van het betreffende gebouw.
g) Terrorismebeperking
Voor schade als gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen en handelingen of gedragingen ter voorbereiding daarvan, hierna, zowel gezamenlijk
als afzonderlijk, te noemen het "terrorismerisico" is de schadevergoeding/dekking beperkt tot de uitkering zoals omschreven
in het Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. De
afwikkeling van een schademelding op grond van het terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het Protocol afwikkeling
claims van de Nederlandse Herverzekerings-maatschappij voor
Terrorismeschaden N.V.
Noot: het clausuleblad terrorismedekking en het bijbehorende
protocol van de Nederlandse Herverzekerings- maatschappij voor
Terrorismeschaden N.V. zijn op 6 januari 2005 respectievelijk 12
juni 2003 gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder
nummer 6/2005 respectievelijk onder nummer 79/2003.
Artikel 4 Extra vergoeding
In geval van een gedekte gebeurtenis komen boven het verzekerde bedrag voor rekening van de maatschappij:
a) het salaris en de kosten van de experts en de door hen geraadpleegde deskundigen, die met de regeling van een schade
worden belast, echter voor wat betreft de door de verzekerde
benoemde expert en deskundigen tot ten hoogste het salaris
en de kosten van de door de maatschappij benoemde expert
en deskundigen;
b) de kosten van een getroffen noodvoorziening na glasbreuk
door een tijdelijke afdichting tot een bedrag van maximaal €
250,- per gebeurtenis, mits de schade aan het glas voor vergoeding in aanmerking komt.
Artikel 5 Schaderegeling
a) De verzekerde kan schade aan spiegelglas tot € 250,– (inclusief plaatsingskosten) zonder voorafgaande toestemming van
de maatschappij laten herstellen door plaatsing van dezelfde
kwaliteit glas. Het volledig ingevulde schadeformulier dient met
de nota terstond daarna aan de maatschappij te worden ingezonden.
b) In geval van schade boven € 250,– (inclusief plaatsingskosten)
is verzekerde verplicht deze binnen drie dagen schriftelijk door
middel van een volledig ingevuld schadeformulier met vermelding van alle bijzonderheden aan de maatschappij kenbaar te
maken en voorts alle medewerking te verlenen om de schade
op derden te verhalen. Vergoeding zal worden verleend door
plaatsing van glas van dezelfde kwaliteit of in contanten.
c) Indien het glas niet op normale wijze geplaatst of in natura
geleverd kan worden, dan zal de maatschappij de laatste voor

de schade genoteerde prijs van het betreffende glas en de
normale plaatsingskosten vergoeden.
d) Elk recht op schadevergoeding vervalt:
1) indien verzekerde opzettelijk onjuiste informatie verstrekt;
2) indien verzekerde een hem in deze polis opgelegde verplichting niet is nagekomen;
Artikel 6 Andere verzekeringen
Als ook onder een andere verzekering aanspraak op vergoeding
bestaat/zou hebben bestaan als deze verzekering niet zou bestaan, geldt deze verzekering alleen als aanvulling op die andere
verzekering. Dit geldt zowel voor het verschil in verzekerd bedrag
als voor het verschil in verzekerings voorwaarden. Een eigen
risico op een andere verzekering wordt niet vergoed.
Artikel 7 Bekendheid en belendingen
a) De omschrijving van verzekerde zaken wordt aangemerkt als
afkomstig van verzekerde.
b) De maatschappij is bekend met de ligging, bouwaard, inrichting en gebruik van verzekerde zaken bij het begin van de
overeenkomst, alsmede met de belendingen.
c) Verzekerde heeft met betrekking tot de verzekerde zaken 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.
Artikel 8 Wijziging
De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden, schriftelijk in kennis te
stellen zodra het risico belangrijke verandering ondergaat. Hieronder dient onder meer te worden verstaan het geheel of gedeeltelijk veranderen van bestemming. De maatschappij kan nadat hij
van de wijziging in kennis is gesteld de premie naar redelijkheid
aanpassen of de verzekering beëindigen. De verzekeringnemer
heeft het recht de aanpassing te weigeren, waarna de verzekering komt te vervallen. Indien van de bedoelde wijzigingen geen
melding wordt gemaakt, dan wordt de dekking automatisch geacht te zijn opgeschort.
Artikel 9 Premiebetaling
a)Verzekeringnemer is verplicht elke door hem aan de maatschappij verschuldigde premie te voldoen binnen 30 dagen
vanaf het moment dat die is verschuldigd. Als er een ander tijdstip is aangegeven, is verzekeringnemer verplicht de premie
voor dat tijdstip te voldoen. Onder premie wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan de met de verzekering
verband houdende overige verschuldigde bedragen.
b)In geval van niet-nakoming van de verplichting tot betaling van
de premie, die verschuldigd is bij het aangaan van de verzekering, is de dekking vanaf de ingangsdatum niet ingegaan. Ingebrekestelling door de maatschappij is daarvoor niet vereist.
Verzekeringnemer blijft onverminderd verplicht de premie te
voldoen.
c) Bij niet-nakoming van de verplichting tot betaling van de vervolgpremie gedurende de looptijd van de verzekering eindigt de
dekking eerst op de 14e dag na de dag waarop de maatschappij verzekeringnemer na de premievervaldatum in gebreke heeft
gesteld. Bij gedeeltelijke betaling van de verschuldigde premie

volgens de nota geldt dat de dekking van de daarop betrekking
hebbende verzekeringen eindigt op de 14e dag na de dag
waarop de maatschappij verzekering nemer na de premievervaldatum in gebreke heeft gesteld.
d)Bij einde van de dekking blijft verzekeringnemer onverminderd
verplicht de achterstallige en nog verschuldigd wordende bedragen te betalen.
e)De dekking overeenkomstig de verzekering gaat (weer) in met
ingang van de dag na die, waarop de premie inclusief wettelijke
rente en de (buiten)gerechtelijke incassokosten vanaf de vervaldatum van de premienota door de maatschappij is ontvangen. De dekking gaat niet meer in als de maatschappij bij de
ingebrekestelling te kennen heeft gegeven de verzekering bij te
late betaling als beëindigd te beschouwen. In geval van overeengekomen termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in
kracht wordt hersteld, nadat alle onbetaald gebleven termijnen
zijn betaald;
f) In verband met wijziging van de glasprijzen en/of de plaatsingskosten na de ingangsdatum van de verzekering zal de premie
telkens na een periode van 12 maanden naar evenredigheid
worden verhoogd of verlaagd overeenkomstig het laatste door
het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende indexcijfer
voor bouwkosten.
g)Na het verstrijken van de in artikel 8c vermelde betaaltermijn is
verzekeringnemer van rechtswege in verzuim en is de maatschappij gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen
vanaf de vervaldatum van de premienota tot aan het moment
van volledige betaling.
h)Vanaf het moment dat verzekeringnemer in verzuim is, is verzekeringnemer tevens gehouden alle door de maatschappij
gemaakte incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te voldoen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag inclusief de
wettelijke rente.
i) Onder premie wordt mede verstaan de premie die de verzekering nemer in verband met een tussentijdse wijziging van de
verzekering verschuldigd wordt. Onder vervolg premie wordt
verstaan de premie die de verzekeringnemer bij stilzwijgende
verlenging van de verzekering verschuldigd wordt of bij termijnbetaling de premie die na betaling van de eerste termijn verschuldigd wordt.
Artikel 10 Wijziging van premie en/of voorwaarden
Indien de maatschappij de premie en/of de voorwaarden voor
verzekeringen als deze wijzigt, heeft hij het recht de gewijzigde
premie en/of voorwaarden op deze verzekering toe te passen met
ingang van de eerste premievervaldatum na invoering van de
wijziging(en). Indien de maatschappij van dit recht gebruik maakt,
ontvangt de verzekeringnemer hiervan schriftelijk mededeling.
De verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing, indien deze
leidt tot een hogere premie en/of beperking van de voorwaarden,
te weigeren. Verzekeringnemer dient die weigering schriftelijk aan
maatschappij kenbaar te maken binnen 30 dagen nadat hij bovenvermelde mededeling ontvangen heeft.

Artikel 110 Terugbetaling van premie
Behalve bij opzegging wegens opzet de maatschappij te misleiden, wordt bij tussentijdse opzegging de lopende premie naar
billijkheid verminderd.
Artikel 11 Einde van de verzekering
De verzekering eindigt:
a) per de contractvervaldatum om 12 uur ’s middags indien door
één der partijen aan de andere partij uiterlijk 2 maanden voor
deze datum de verzekering schriftelijk is opgezegd;
b) per premievervaldatum nadat de maatschappij de Voorwaarden van Verzekering en/of de premie conform het artikel ‘Wijziging van premie en/of voorwaarden’ heeft aangepast en de
verzekeringnemer binnen de gestelde termijn schriftelijk heeft
geweigerd met de aanpassing akkoord te gaan. Vindt de weigering van de verzekeringnemer plaats na de desbetreffende
premievervaldatum, dan eindigt de verzekering op het tijdstip
van de weigering;
c) indien, in geval van risicowijziging, de verzekering niet ongewijzigd kan worden voortgezet en met de verzekeringnemer hierover geen overeenstemming kan worden bereikt, dit met inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 dagen;
d) zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij het gebouw en tevens de feitelijke macht erover verliezen. De verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn
verplicht de maatschappij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 14 dagen, daarvan kennis te geven;
e) door opzegging door de maatschappij wegens wanbetaling;
f) door opzegging door de maatschappij of de verzekeringnemer
in geval van schade, tot uiterlijk 30 dagen na afwikkeling van
dat schadegeval, zulks met inachtneming van een termijn van
30 dagen.
g) met ingang van de datum van beëindiging van de activiteiten
van verzekeringnemer of met ingang van de datum waarop aan
verzekeringnemer of maatschappij (voorlopige) surséance van
betaling wordt verleend, zijn faillissement wordt uitgesproken,
of een verzoek tot wettelijke schuld -sanering wordt ingediend.
Verzekeringnemer dient de maatschappij hiervan terstond
schriftelijk in kennis te stellen;
h) met directe ingang in geval van opzet tot misleiding door verzekeringnemer.
Artikel 12 Vervaltermijn
Elk uit deze verzekering voortvloeiend recht op schadevergoeding
vervalt:
a) indien binnen 6 maanden na de schriftelijk meegedeelde definitieve beslissing van de maatschappij tegen hem geen rechtsvordering is ingesteld;
b) indien de kennisgeving van een schade later dan 3 jaar na de
gebeurtenis plaatsvindt.
Artikel 13 Nadere omschrijvingen
Aardbeving en vulkanische uitbarsting
Onder schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting wordt
verstaan, schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij
gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar het verzekerde
zich bevindt, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij verzekerde bewijst, dat de

schade niet aan één van de vermelde verschijnselen kan worden
toegeschreven.
Atoomkernreacties
Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en
natuurlijke radioactiviteit.
Brand
Hieronder wordt verstaan een door verbranding veroorzaakt en
met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat
is zich uit eigen kracht voort te planten.
Zo is onder andere geen brand:
a) zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
b) doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
c) oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.
Als schade door brand wordt ook aangemerkt, schade door naburige brand, door brandblussing, door vernieling bij brand op last
van hogerhand, door beredding en door diefstal of vermissing bij
brand of beredding.
Molest
Onder molest wordt verstaan schade ontstaan door:
a) Gewapend conflict:
onder gewapend conflict wordt verstaan elk geval waarin staten
of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de één de
ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan optreden
van een Vredesmacht der Verenigde Naties;
b) Burgeroorlog:
onder burgeroorlog wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen de inwoners van eenzelfde
staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat
betrokken is;
c) Opstand:
onder opstand wordt verstaan georganiseerd gewelddadig
verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag:
d) Binnenlandse onlusten:
onder binnenlandse onlusten worden verstaan min of meer
georganiseerde gewelddadige handelingen op verschillende
plaatsen zich voordoend binnen een staat:
e) Oproer:
onder oproer wordt verstaan een min of meer georganiseerde
plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag:
f) Muiterij:
onder muiterij wordt verstaan een min of meer georganiseerde
plaatselijke gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld
zijn.
De 6 vermelde vormen van molest, alsmede de definities van
deze vormen van molest, vormen een onderdeel van de tekst die
door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter
Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is
gedeponeerd.

Ontploffing
Onder schade door ontploffing wordt verstaan: gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps
verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks
met inachtneming van het hierna bepaalde:
is de ontploffing ontstaan binnen een – al dan niet gesloten – vat,
dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder de druk van de
zich daarin bevindende gassen of dampen (onverschillig hoe
deze gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds
voor de ontploffing aanwezig waren danwel eerst tijdens deze
ontwikkeld werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan, dat
door het uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de
scheiding gevormde opening, de drukken binnen en buiten het
vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval
of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking
zijn geweest van gassen of dampen, welke door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of
van een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van
verzekerde voorwerpen door ontploffing is tevens gedekt de

schade aan de verzekerde voorwerpen, welke als gevolg van de
vernieling moet worden aangemerkt. In het geval van gehele of
gedeeltelijke vernieling van andere voorwerpen door ontploffing,
is medegedekt de schade aan de verzekerde voorwerpen welke
als gevolg van de nabijheid van die vernieling moet worden aangemerkt.
De tekst van deze clausule en de daarbij behorende toelichting is
op 5 april 1982 onder nummer 275/82 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd.
Overstroming
Onder overstroming wordt verstaan het bezwijken of overlopen
van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig
of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een gedekte
vermeld. Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming.

Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het accepteren van de
aanvraag, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie.
Een verzekerde kan klachten over de uitvoering van de verzekering voorleggen aan de maatschappij. Als een verzekerde geen gebruik wil maken van deze
mogelijkheid tot klachtenbehandeling of de uitkomst daarvan onbevredigend vindt kan hij het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Op geschillen
tussen verzekerde en maatschappij is Nederlands recht van toepassing en alleen de rechter te Amsterdam is bevoegd over geschillen te oordelen.
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