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Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1  glas

   al het glas in (dak)ramen, deuren en koepels dienende tot licht 

doorlating of afsluiting, aanwezig in het door verzekerde bewoonde 

woonhuis. Ook lichtdoorlatend kunststof wordt hiertoe gerekend.

  Niet als glas worden beschouwd: 

   glas in overkappingen, windschermen en in afscheidingen op 

het balkon en het terras, alsmede het glas in broeikassen, tenzij 

uitdrukkelijk uit de polis blijkt dat dit glas wel is verzekerd;

1.2 noodvoorziening

   de redelijkerwijs noodzakelijke voorlopige voorziening om na 

breuk een daardoor ontstane opening te dichten, in afwachting van 

definitief herstel;

1.3 verzekerde

   de verzekeringnemer en elke persoon met wie de verzekeringnemer 

duurzaam in gezinsverband samenwoont.

Artikel 2 Omschrijving van de dekking

2.1  Breuk

   Verzekerd is de schade aan het glas door breuk, veroorzaakt door 

elke plotselinge onvoorziene op het glas inwerkende gebeurtenis.

2.2  Noodvoorziening

   Verzekerd is een noodvoorziening indien niet onmiddellijk 

vervangend glas kan worden geplaatst.

Artikel 3 Noodhulp-reparatieservice

De verzekerde kan zich bij een gedekte gebeurtenis in geval van nood 

wenden tot de 24-uurs service door het in de polis genoemde 

telefoonnummer te bellen:

- voor inlichtingen en bemiddeling voor reparatie en vervanging;

- voor het laten verrichten van noodreparaties aan het beschadigde glas.

Artikel 4 Uitsluitingen

Niet verzekerd is de schade aan het glas door breuk veroorzaakt of 

ontstaan door:

4.1  verandering, (ver)plaatsing, bewerking of versiering van het glas;

4.2   op het glas aangebrachte versieringen, beschilderingen en 

opschriften;

4.3   aanbouw, verbouwing of vanaf het moment van leegstand, het 

buiten gebruik zijn of het geheel of gedeeltelijk kraken van het 

woonhuis met inachtneming van het in artikel 6.3 bepaalde;

4.4  eigen gebrek bij glas in lood, draadglas en kunststof;

4.5  het onjuist plaatsen;

4.6   brand, ontploffing, blikseminslag, luchtvaartuigen en storm indien 

en voor zover elders verzekerd.

Artikel 5 Indexering van premie

Jaarlijks wordt per premievervaldag de premie aangepast aan de algemene 

prijsontwikkelingen van bouwkosten. De premie wordt daarmee in 

evenredigheid verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten. Dit vindt plaats 

overeenkomstig de gegevens van het door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek gepubliceerde indexcijfer.

Artikel 6 Bekendheid en risicowijziging

6.1  Bekendheid 

   De verzekeraar acht zich voldoende bekend met de ligging, 

bouwaard, dakbedekking, inrichting en het omschreven gebruik 

van het woonhuis, zoals die waren ten tijde van het aangaan van de 

verzekering, alsmede met de belendingen van het woonhuis.

6.2  Risicowijziging 

   De verzekeringnemer of de verzekerde dient zo spoedig mogelijk, 

maar in ieder geval binnen 2 maanden, schriftelijk aan de 

verzekeraar kennis te geven van een wijziging van het gebruik van 

het woonhuis.
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6.3   Beperkte dekking bij leegstand, buiten gebruik raken of 

kraken

   Vanaf het moment van leegstand, buiten gebruik raken of kraken is 

alleen verzekerd de schade aan het glas door breuk door een hierna 

genoemde gebeurtenis en voor zover niet elders verzekerd:

  - brand;

  - ontploffing;

  - blikseminslag;

  - luchtvaartuigen;

  - storm.

6.4  Voortzetting na risicowijziging 

   Na ontvangst van een kennisgeving van een in artikel 6.2 genoemde 

risicowijziging heeft de verzekeraar met inachtneming van het in 

 artikel 6.3 en 6.5 bepaalde het recht:

6.4.1   de verzekering binnen 30 dagen op te zeggen, mits daarbij een 

termijn van ten minste 2 maanden in acht wordt genomen;

6.4.2   de verzekeringnemer een wijziging van de tarieven en/of de 

verzekeringsvoorwaarden voor te stellen.

6.5  Verzuim van een risicowijziging kennis te geven 

   Indien de verzekeringnemer of de verzekerde van een 

risicowijziging genoemd in artikel 6.2 niet tijdig kennis geeft, 

vervalt elk recht op schadevergoeding 2 maanden na die 

wijziging, tenzij de verzekeraar de verzekering ook na die 

kennisgeving ongewijzigd zou hebben voortgezet.  Indien de 

verzekeraar de verzekering slechts tegen een hogere premie of 

op gewijzigde verzekeringsvoorwaarden zou hebben voortgezet, 

vindt uitkering plaats met inachtneming van deze gewijzigde 

verzekeringsvoorwaarden en in verhouding van de in de polis 

vermelde premie tot de nieuwe door de verzekeraar voorgestelde 

premie.

Artikel 7  Verzekerd belang en overgang van verzekerd belang

7.1  Verzekerd belang

   Verzekerd is het belang van de verzekerde bij het glas in het 

woonhuis uit hoofde van eigendom, dan wel het dragen van het 

risico daarvoor.

7.2  Overgang van het verzekerd belang

7.2.1   Indien en voor zover het verzekerde belang op een ander dan 

de verzekerde overgaat, volgt de verzekering dat belang, met 

inachtneming van het in artikel 7.2.2 bepaalde.

7.2.2  Na overgang van het belang door overlijden van de verzekerde 

kunnen zowel de nieuwe belanghebbende als de verzekeraar de 

verzekering opzeggen binnen 3 maanden nadat zij daarvan kennis 

hebben gekregen, met inachtneming van een termijn van ten 

minste 2 maanden.

   Na overgang van het belang anders dan door overlijden van de 

verzekerde eindigt de verzekering automatisch op de 30e dag, 

tenzij de nieuwe belanghebbende binnen die termijn aan de 

verzekeraar heeft medegedeeld, dat hij de verzekering overneemt. 

In dat geval mag de verzekeraar binnen 30 dagen na ontvangst van 

deze mededeling de verzekering aan de nieuwe belanghebbende 

opzeggen met inachtneming van een termijn van ten minste 8 

dagen.

Artikel 8 Schade

In geval van schade heeft de verzekeraar het recht:

8.1   het glas zo spoedig mogelijk door ander glas van dezelfde soort en 

hoedanigheid te laten vervangen of een noodvoorziening te laten 

aanbrengen;

8.2   de kosten voor vervanging van het glas, alsmede de kosten van 

noodvoorziening in geld te vergoeden.


