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Dekking Glas 
Deze verzekering dekt schade aan de verzekerde zaken indien deze dekking volgens de polis is meeverzekerd. 
 
Artikel 1 Specifieke begrippen 
1.1 Het verzekerde glas 
Onder deze dekking is verzekerd al het tot lichtdoorlating dienende glas in de ramen en deuren van het op het polisblad vermelde risico-adres 
aanwezige gebouw – of gedeelte daarvan – dat: 
- door de verzekeringnemer wordt gebruikt voor zijn bedrijfsactiviteiten; 
- bij aanvang van de verzekering (althans, de datum waarop de dekking voor glas is ingegaan) onbeschadigd is, en 
- valt onder de omschrijvingen van normaal of bijzonder glas als vermeld in artikel 1.2. 
1.2 Onderscheid in soorten glas 
1.2.1 Normaal glas 
Als normaal glas geldt blank floatglas en standaard blanke thermopane beglazing (bestaande uit twee bladen blank floatglas) met een maximale 
oppervlakte van 13m2 en een maximale dikte per glasblad van 12mm. 
1.2.2 Bijzonder glas 
Onder bijzonder glas wordt verstaan: 
- glas voorzien van opschriften, belettering; 
- gebogen ruiten; 
- gelaagd glas; 
- gehard glas, veiligheidsglas, hardglazen deuren; 
- gekleurd glas; 
- draadglas; 
 
Artikel 2 Omvang van de dekking 
De verzekering geeft recht op vergoeding van: 
2.1 kosten van vervanging na breuk 
de kosten van vervanging na breuk van het verzekerde glas indien de glasbreuk het onmiddelijke en uitsluitende gevolg is van een onvoorziene 
gebeurtenis, waaronder in de zin van deze dekking ook een eigen gebrek is te verstaan; 
2.2 kosten voor noodvoorziening 
de kosten van het zorgen voor een tijdelijke afdichting na de breuk van het verzekerde glas als bedoeld onder 2.1. 
 
Artikel 3 Uitsluitingen  
In aanvulling op de uitsluitingen in de Algemene voorwaarden en de Productvoorwaarden gelden de volgende uitsluitingen.  
3.1 Uitsluitingen 
Van de verzekering is uitgesloten: 
3.1.1 schade veroorzaakt door: 
- brand en/of ontploffing; 
- aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming; 
- eigen gebrek; 
3.1.2 schade aan: 
- glas in balkon- en/of terreinafscheidingen, windschermen, portieken, trappenhuizen en glas in ruimten die ook door anderen dan (het bedrijf 

van) verzekerde worden gebruikt; 
- glasplaten van toonbanken en vitrines; 
- model gesneden glas; 
- glas in lood; 
- antiek glas; 
- geëtst, zandgestraalde, gebrandschilderde ruiten; 
3.1.3 breuk van het verzekerde glas in verband met: 
- (ver)plaatsing, verandering, beschildering, versiering of bewerking van het verzekerde glas, of 
- Verbouwing, reparatie of aanbouw van het gebouw waarin het verzekerde glas bevindt, tenzij verzekeringnemer bewijst dat de breuk geen 

verband houdt met deze werkzaamheden. 
3.1.4 glasbreuk, ongeacht de oorzaak, als het gebouw of een als zelfstandig aan te merken deel daarvan:  
- geheel of gedeeltelijk gekraakt is; 
- leegstaat; 
 
Artikel 4 Beperking bij meerwandig glas 
Breuk van thermopane ruiten of andere vormen van meerwandige ruiten wordt vergoed op voorwarde dat deze ruiten geheel volgens 
fabrieksvoorschriften zijn geplaatst. 
 


