Voorwaarden Glasverzekering 0786
Begripsomschrijvingen
Artikel 1
Verzekeringnemer: degene, die de verzekering
heeft aangegaan.
Verzekerde glas: het in het polisblad omschreven
tot de opstal behorende en tot lichtdoorlating of
afsluiting dienende glas met uitzondering van glas
in windschermen en glas in portieken en
trappenhuizen voor gemeenschappelijk gebruik.
Grondslag van de verzekering
Artikel 2
De door de verzekeringnemer aan de
maatschappij verstrekte inlichtingen en gedane
verklaringen, in welke vorm dan ook, vormen de
grondslag van de verzekeringsovereenkomst en
worden geacht daarmede één geheel uit te
maken.
Omvang van dekking
Artikel 3
De maatschappij verbindt zich onder de hierna
volgende voorwaarden het verzekerde glas in
geval van breuk voor haar rekening te doen
vervangen door gelijksoortig glas.
Artikel 4 - Bijzondere glassoorten
Beschilderd, gebogen, verzilverd, glas in lood,
geslepen of op andere wijze bewerkt glas dan wel
meerwandig of een ander bijzonder soort glas dan
wel glas met een grotere dikte dan 8 mm wordt
voorzover mogelijk vervangen als ware het
onbeschilderd, ongebogen, effen of enkelwandig
glas dan wel glas van een normale dikte (6-8
mm), tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Liggend draadglas zal eerst
door de maatschappij worden vervangen, indien
breuk daarvan lekkage veroorzaakt. Staand
draadglas met een of meer enkelvoudige barsten
komt niet voor vervanging voor rekening van de
maatschappij in aanmerking.
Artikel 5 - Uitsluitingen
Van de verzekering is uitgesloten breuk van het
verzekerde glas:
a. door opzet van verzekeringnemer;
b. door brand of ontploffing;
c. tijdens de periode van aanbouw of door enige
verbouwing van het perceel, waarin het
verzekerd glas is geplaatst of door
verplaatsing, verandering, bewerking,
beschildering of versiering van het verzekerde
glas dan wel door verandering van de
sponningen, waarin dit glas is geplaatst;
d. 1 door oorlog, oorlogsgeweld, gewapende
internationale actie, vijandelijke inval,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer (relletjes te boven gaande)
` of muiterij van leden van enige gewapende
macht;

2 zodra en zolang enig deel van het grond- of
luchtgebied van het land waarin het
verzekerde glas zich bevindt, betrokken is in
oorlog, oorlogsgeweld, gewapende internationale actie, vijandelijke inval of burgeroorlog, door:
a. vliegtuigen, projectielen of ontploffingsmiddelen, gebruikt door, bestemd voor of
achtergelaten door enige gewapende
macht, ongeacht hoe het evenement mocht
zijn ontstaan;
b. gedragingen van leden van enige
gewapende macht, welke zodanig afwijken
van de in het normale burgerlijke verkeer
gangbare normen, dat zij redelijkerwijs
geacht kunnen worden te zijn beïnvloed
door het feit, dat enig deel van het grond- of
luchtgebied van het land, waarin het
verzekerde glas zich bevindt, betrokken is
in oorlog, oorlogs-geweld, gewapende
internationale actie, vijandelijke inval of
burgeroorlog; een en ander voor zover
zodanige breuk niet krachtens het sub 1
bepaalde is uitgesloten.
e. door, optredende bij of voortvloeiende uit
atoomkernreacties onverschillig hoe de
reactie is ontstaan en onverschillig of zij zich in
of buiten het omschreven vastgoed heeft voorgedaan
f. ten gevolge van aardbeving, vulkanische
uitbarsting of overstroming.
g. ontstaan ten gevolge van achterstallig
onderhoud.
Wijzigingen
Artikel 6 - Wijzigingen van het risico
Verzekeringnemer is verplicht de maatschappij
onmiddellijk in te lichten, indien:
a. het verzekerde glas wordt verplaatst of het
perceel, waarin of waaraan dit glas zich
bevindt,
wordt verbouwd, anders wordt
belend, een
wijziging ondergaat of een andere
bestemming
krijgt.
b. hij geen belanghebbende meer is bij het
verzekerde glas.
In dit geval genoemd onder a. zal de maatschappij
bepalen of, en zo ja op welke voorwaarden de
verzekering kan worden voortgezet. Bij gebreke
van de kennisgeving als hierboven vermeld, is de
maatschappij in geval van schade niet gehouden
deze te vergoeden. Bij verhuizing kan de polis
desgewenst worden meegenomen naar het
nieuwe adres.
Artikel 7 - Herziening van premies en
voorwaarden
De maatschappij heeft het recht de premies en
voorwaarden van de bij haar lopende of
geschorste glasverzekeringen en bloc dan wel
groepsgewijze te herzien op een door haar vast te
stellen datum.
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De maatschappij doet, eventueel bij het verzoek
om premiebetaling, aan verzekeringnemer
mededeling van de voorgenomen herziening.
Verzekeringnemer heeft het recht een dergelijke
wijziging te weigeren. Hij dient dan binnen 30
dagen na de mededeling van de voorgenomen
herziening de maatschappij aangetekend van zijn
weigering mededeling te doen, in welk geval de
verzekering met ingang van de herzieningsdatum
van rechtswege zal zijn geëindigd. Heeft de
maatschappij binnen deze termijn geen
mededeling ontvangen, dan wordt deze geacht in
de wijziging te hebben toegestemd.
Schade
Artikel 8 - Verplichtingen van de
verzekeringnemer
In geval van breuk van het verzekerde glas is
verzekeringnemer verplicht:
a. hiervan binnen 3 x 24 uur aan de maatschappij
kennis te geven onder opgaven van alle hem
bekende bijzonderheden;
b. alle maatregelen te treffen om de schade te
beperken en zich voorts te houden aan de
hiertoe door de maatschappij gegeven
aanwijzingen;
c. het vervangen glas ter beschikking van de
maatschappij te stellen.
Premie
Artikel 9 - Betaling van de premie
Verzekeringnemer is verplicht de premie zoals
vermeld in het polisblad, vermeerderd met de
kosten, bij vooruitbetaling te voldoen. De eerste
premie vervalt op de dag, dat de polis of het
aanhangsel wordt aangeboden dan wel uitgereikt;
de volgende premie vervalt op het in het polisblad
vermelde tijdstip.
Artikel 10 - Gevolgen van niet of niet tijdige
premiebetaling
Onverminderd de verplichting van
verzekeringnemer om de premie en de kosten
geheel te voldoen, heeft niet-betaling van de
verschuldigde premie binnen 30 dagen na de
vervaldatum, schorsing van de verzekering tot
gevolg zonder dat een voorafgaande
ingebrekestelling is vereist. De schorsing wordt
geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van het
tijdvak waarover de premie en de kosten
verschuldigd waren. De verzekering wordt
wederom van kracht op de dag volgende op die,
waarop de achterstallige premie en kosten door
de maatschappij zijn ontvangen en geaccepteerd.
Voor gebeurtenissen in de schorsingsperiode is
de verzekering niet van kracht.

Artikel 11 - Premierestitutie

Restitutie van reeds betaalde premie zal
uitsluitend plaatsvinden in het geval, dat de
verzekering tussentijds wordt beëindigd op grond
van het bepaalde in de Artikelen 6, 13 en 14. De
restitutie wordt in die gevallen pro rata verleend
over de laatst betaalde termijn.

Duur van de verzekering
Artikel 12 - Verzekeringstermijn
De verzekering is aangegaan voor het tijdvak,
opende van de in het polisblad genoemde
ingangsdatum tot de daar genoemde
afloopdatum, de laatste datum niet inbegrepen. Zij
wordt geacht daarna stilzwijgend te zijn
voortgezet, telkens voor de in het polisblad
genoemde termijn, tenzij een der partijen de
verzekering uiterlijk drie maanden voor de
afloopdatum aan de andere partij per
aangetekend schrijven heeft opgezegd.
Artikel 13 - Tussentijdse beëindiging door
verzekeringnemer
Verzekeringnemer heeft het recht de polis binnen
7 dagen na dagtekening van de polis aangetekend
aan de maatschappij te retourneren zonder
verdere verplichtingen.
Artikel 14 - tussentijdse beëindiging door de
maatschappij
De maatschappij heeft het recht de verzekering te
beëindigen, ongeacht de overeengekomen duur
van de overeenkomst:
a. indien de verzekering overeenkomstig het
bepaalde in Artikel 11 tenminste drie maanden
is geschorst, zonder inachtneming van een
termijn.
b. na een schadegeval, met inachtneming van
een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de
datum van verzending van de aangetekende
brief, waarin de maatschappij van de
opzegging mededeling doet. De maatschappij
kan dit recht uitoefenen tot uiterlijk 30 dagen
na de beëindiging van de behandeling van een
schadegeval.
Geschillen - Slotbepaling
Artikel 15 - Geschillen
Alle geschillen uit deze overeenkomst
voortvloeiende, daaronder mede begrepen die
gevallen, waarin slechts één der partijen meent
dat een geschil aanwezig is, zullen met uitsluiting
van ieder ander worden beslist door de bevoegde
Rechter te Rotterdam; tenzij partijen
overeenkomen, dat het geschil op andere wijze zal
worden beslecht.
Artikel 16 - Kennisgeving door de
maatschappij
Kennisgeving door de maatschappij aan
verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan
diens laatste haar bekende adres.
De hieronder vermelde, clausules zijn uitsluitend
op de verzekering van toepassing, indien in het
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polisblad naar het nummer van deze clausules
wordt verwezen.
CLAUSULES

1. Windschermen, portieken en trappenhuizen
Onder het verzekerde glas wordt mede verstaan
het door verzekeringnemer opgegeven glas in
windschermen of glas in portieken en
trappenhuizen voor gemeenschappelijk gebruik.
2. Bewerkt glas
De kosten van vervanging van de door
verzekeringnemer opgegeven beschilderde,
gebogen, verzilverde, geslepen of op andere wijze
bewerkte ruitenzijn mede onder de verzekering
begrepen, tot ten hoogste het in het polisblad
genoemde bedrag per ruit.
3. Meerwandig glas
De kosten van vervanging van het door de
verzekeringnemer opgegeven meerwandig glas
zijn onder de verzekering begrepen. Breuk van dit
glas, veroorzaakt of mogelijk geworden, doordat
de door de fabrikant gegeven voorschriften voor
het inzetten niet zijn opgevolgd, dan wel het
gevolg zijn van fabricagefouten, blijft evenwel
uitgesloten.
4. Bijzondere glassoorten
Breuk van een door verzekeringnemer opgegeven
bijzondere soort glas of van door hem opgegeven
glas met een grotere dikte dan 8 mm is onder de
verzekering begrepen. Schade aan glas in lood
ruiten, veroorzaakt of mogelijk geworden door
slijtage of enig ander gebrek van het lood, blijft
evenwel uitgesloten.
5. Noodvoorziening
De maatschappij zal in geval van breuk van het
verzekerde glas ook vergoeden de kosten van
noodvoorziening.
6. Indexclausule
Jaarlijks wordt de premie per premievervaldag
verhoogd of verlaagd met een percentage dat
wordt ontleend aan de indexcijfers voor
bouwkosten van het Centraal Bureau voor de
Statistiek.

