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     Algemene Verzekeringsvoorwaarden BV02 – 0310 
 
     Begripsomschrijvingen  
                                     
     Artikel 
     1 In deze polis wordt verstaan onder : 
                                                                     
     1.1 Verzekerde                                              
     Degene die als zodanig in de polis is vermeld. 
                                                                     
     1.2 Verzekerd belang 
     Het belang van verzekerde bij het behoud van de verzekerde zaak uit hoofde van eigendom of een beperkt recht, dan wel het  
     dragen van het risico voor het behoud of de aansprakelijkheid daarvoor. 
                                                                     
     1.3 Verzekeraars                                            
     Zij die alleen of gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder voor zijn aandeel. 
                                                                      
     1.4 Gebouw                        
     Het als zodanig omschreven onroerend goed met al wat volgens verkeersopvatting daarvan deel uitmaakt, daaronder begrepen 
     antennes, zonweringen en alle andere afneembare zaken, doch met uitzondering van de funderingen. Voor zover niet voor 
     afzonderlijke sommen verzekerd, zijn in de omschrijving alle bouwsels begrepen, die naar hun aard en inrichting bestemd zijn 
     om duurzaam ter plaatse te blijven.                       
 
     2 Omvang van de dekking                                  
 
     2.1 Verzekeraars verzekeren tegen breuk het genoemde tot lichtdoorlating of afsluiting dienende glas, behorende tot het in de polis  
     genoemde gebouw. 
                      
     2.2 Het volgende glas is uitsluitend verzekerd, indien dit blijkens een omschrijving in de polis uitdrukkelijk is overeengekomen:                                          
     - glas met een dikte van meer dan 8 mm, meerwandig isolerend glas (zoals Thermopane, Polyglass e.d.) en glas in voorzetramen;                                    
     - gebogen glas, bewerkt glas, gebrandschilderd glas in lood en glas, dienende tot gevelversiering;                  
     - hardglas (zoals securit) en spiegeldraadglas; 
     - glas (ruiten) met een oppervlakte van 4 m² of meer;          
     - glas in windschermen, balkon- of terreinafscheidingen, glas in portieken en trappenhuizen voor gemeenschappelijk gebruik.             
     Indien een bijzondere glassoort bij breuk niet verzekerd blijkt te zijn, zullen verzekeraars uitsluitend de kosten van de vervanging         
     van dit glas vergoeden, tenzij de oppervlakte van de gebroken ruit niet meer dan 4 m² bedraagt. 
                                                    
     2.3 In geval van breuk van glas, dat krachtens deze Algemene Verzekeringsvoorwaarden vervangen dient te worden, zijn de kosten  
     van de noodzakelijke tijdelijke voorziening met hout of board medeverzekerd.                 
                                                                      
     3 Uitsluitingen   
                                           
     De verzekering geeft geen dekking indien: 
                                                                      
     3.1 de schade is ontstaan aan liggend draadglas, bruteglas e.d. tenzij de breuk daarvan lekkage tengevolge heeft;                                           
                                                 
     3.2 de schade is ontstaan door brand, ontploffing of, voor zover dat risico door een andere verzekering is gedekt, inbraak;                                            
 
     3.3 de schade is ontstaan tijdens aanbouw, reparatie of verbouwing van het in de polis omschreven gebouw;           
 
     3.4 het in de polis omschreven gebouw leeg staat;  
                                                                                 
     3.5 de schade is ontstaan door verplaatsing, verandering, bewerking, beschildering of versiering van het verzekerde glas, dan wel  
     door verandering van de sponningen waarin dit glas is geplaatst; 
 
     3.6 de schade met opzet door de verzekerde is veroorzaakt; 
 
     3.7 de schade is veroorzaakt door of ontstaan uit: 
 
     3.7.1 gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten (relletjes te boven gaand), oproer en muiterij; 
 
     3.7.2 bij een juiste of onjuiste uitvoering van een last of verordening van enige militaire macht tijdens een onder 3.7.1 bedoelde  
     toestand of handeling; 
     
     3.8 de schade is veroorzaakt door, is opgetreden bij of is voortgevloeid uit een atoomkernreactie, onverschillig hoe deze reactie is  
     ontstaan.  
     Onder atoomkernreacties is te verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en  
     natuurlijke radio-activiteit. 
 
 
 
 
 
 
 



     4 Wijziging van het risico 
     
     Onverminderd het in art. 9 bepaalde eindigt de verzekering: 
 
     4.1 zodra de verzekerde of zijn erfgenamen ophouden eigenaar of huurder te zijn van het in de polis genoemde gebouw; 
 
     4.2 op de 30e dag nadat het in de polis genoemde gebouw een andere bestemming heeft gekregen dan die welke verzekeraars bij      
     het aangaan der verzekering is medegedeeld. 
 
     De verzekerde of zijn erfgenamen zijn verplicht verzekeraars van bovengenoemde wijzigingen van het risico zo spoedig mogelijk      
     kennis te geven. 
 
     5 Verplichtingen in geval van schade 
 
     5.1 Aanmelding 
     Zodra verzekerde kennis heeft gekregen van een gebeurtenis welke aanleiding kan zijn voor het ontstaan van een vergoedingsplicht  
     voor verzekeraars, dient de verzekerde dit onverwijld bij verzekeraars te melden. Indien het niet is uitgesloten dat voor de schade 
     een derde aansprakelijk is (zoals bij diefstal, inbraak of vermissing), dient de gebeurtenis tevens bij de politie gemeld te worden. 
 
     5.2 Inlichtingen en bescheiden 
     Verzekerde is verplicht aan verzekeraars alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen (gevraagd of ongevraagd) welke van belang       
     kunnen zijn voor de beoordeling van een schadegeval. 
 
     5.3 Schadebeperking en vervanging 
     Verzekerde is verplicht alles te doen om de schade te beperken en zonder toestemming van verzekeraars niet tot vervanging of   
     vernieuwing van het beschadigde glas over te gaan. 
 
     5.4 Niet-nakoming 
     Indien een gebeurtenis als bedoeld in art. 5.1 niet bij verzekeraars is aangemeld binnen 30 dagen, nadat verzekerde ermee bekend 
     is geworden, dan wel indien verzekerde de hem hiervoor opgelegde verplichtingen niet nakomt, vervalt het recht op uitkering, indien  
     en voor zover de belangen van verzekeraars door de niet-nakoming zijn geschaad. 
 
     5.5 Verjaring c.q. vervaltermijn                                
     In elk geval vervalt het recht op uitkering: 
                       

- indien het schadegeval niet binnen 3 maanden, nadat verzekerde ermee bekend geworden is, bij verzekeraars is aangemeld;                               
- indien verzekerde niet binnen 1 jaar na een schriftelijke mededeling van verzekeraars, waarin zij verklaren uit hoofde van een 

             schadegeval geen verplichtingen (meer) te hebben, hiertegen schriftelijk in verzet komt. 
 
     6 De schaderegeling 
                                                                                  
     6.1 Verzekeraars zullen behalve in het in art. 2.2 laatste alinea genoemde geval, in geval van breuk van verzekerd glas de kosten  
     van vervanging van dit glas vergoeden. 
                                                                                  
     6.2 Verzekeraars doen afstand van hun recht op verhaal jegens de echtgenoot, de bloed- en aanverwanten, de huisgenoten en  
     ondergeschikten van de verzekerde tenzij de schade met opzet door hen is veroorzaakt.             
 
     7 De Premie                                              
                                                                                  
     7.1 Premiebetaling                                           
                                                                                    
     De verzekerde dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit te betalen uiterlijk op de dertigste dag nadat deze  
     verschuldigd worden. 
                 
     7.2 Wanbetaling         
                                     
     Indien de verzekerde het verschuldigde niet tijdig betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van nadien  
     plaatsvindende gebeurtenissen. Een nadere ingebrekestelling door verzekeraars is niet vereist. 
     De verzekerde dient het verschuldigde alsnog te betalen. De dekking gaat weer in op de dag na die waarop het verschuldigde door  
     verzekeraars is ontvangen.                
                                                                                  
     7.3 Terugbetaling van de premie 
               
     Behalve bij opzegging wegens opzet verzekeraars te misleiden, wordt bij tussentijdse opzegging de lopende premie naar billijkheid  
     verminderd.                            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



     8 Wijziging van premie en/of voorwaarden       
               
     Verzekeraars hebben het recht de premie en/of voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen en-bloc te wijzigen. Behoort   
     deze verzekering tot die groep, dan zijn verzekeraars gerechtigd de premie en/of de voorwaarden van deze verzekering  
     overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel op een door hen te bepalen datum. 
 
     De verzekerde wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen de termijn in  
     de mededeling genoemd schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering op de datum die in de  
     mededeling door verzekeraars is genoemd. 
  
     De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door verzekerde geldt niet indien:                                  
 

- De wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; 
- De wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt. 
 

     9 Begin, duur en einde van de verzekering                    
                                                                                  
     9.1 Begin en einde van de verzekering zijn beide om 12.00 uur.                                                   
 
     9.2 Indien de verzekering niet minstens 3 maanden voor de vervaldag schriftelijk door één van de partijen is opgezegd, wordt zij  
     stilzwijgend met de laatstelijk overeengekomen termijn verlengd. 
 
     9.3 De verzekering eindigt: 
 
     9.3.1 Door opzegging door verzekerde tegen het einde van de op het polisblad genoemde verzekeringstermijn, mits de opzegging 
     schriftelijk aan verzekeraars geschiedt en een termijn van drie maanden in acht wordt genomen. 
  
     9.3.2 Door opzegging door verzekeraars per premievervaldag mits de opzegging schriftelijk geschiedt en daarbij een termijn van 
      tenminste drie maanden in acht wordt genomen. 
 
     9.3.3 Door schriftelijke opzegging door verzekeraars: 

- Binnen dertig dagen nadat een gebeurtenis die voor verzekeraars tot een verplichting tot uitkering kan leiden hen ter kennis is 
gekomen. 

- Binnen dertig dagen nadat zij een uitkering krachtens deze verzekering hebben gedaan dan wel hebben afgewezen. 
- Indien de verzekerde 3 maanden na de premievervaldag de premie, kosten en assurantiebelasting nog niet heeft betaald. 
- Indien de verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. 
 

     De verzekering eindigt in deze gevallen op de datum die in de opzeggingsbrief wordt genoemd. Verzekeraars zullen in deze 
     gevallen een opzeggingstermijn in acht nemen van tenminste veertien dagen. 
  
     9.3.4 Indien de verzekerde weigert de wijziging van de premie en/of de  voorwaarden te accepteren, die verzekeraars op grond van    
     de voorwaarden kunnen verlangen, en wel per de in de mededeling door verzekeraars genoemde datum. 
 
     9.3.5 Zodra de verzekerde of zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij het gevaarsobject. 
 
     10 Geschillen 
 
     Behoudens de wettelijke regels inzake de relatieve bevoegdheid van de kantonrechter en die terzake van hogere voorziening, zullen  
     alle geschillen die uit deze overeenkomst mochten voortvloeien worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter in    
     Amsterdam of Rotterdam. 
     Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing. 
 
     11 Handelingen van verzekeraars 
 
     11.1 Alle handelingen waartoe verzekeraars bevoegd en verplicht zijn, kunnen door hen zowel gezamelijk als afzonderlijk worden       
     verricht. 
 
     11.2 De wijze waarop een verzekeraar bevoegdheden gebruikt of verplichtingen nakomt, brengt geen wijziging in de rechtspositie 
     van medeverzekeraars. 
 
     12 Adres 
 
     Kennisgevingen door verzekeraars aan de verzekerde geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij verzekeraars bekende adres of    
     aan het adres van de tussenpersoon, door wiens bemiddeling deze verzekering loopt. 
     Mededelingen inzake beëindiging van het contract en inzake wijziging van premie en voorwaarden zullen altijd rechtstreeks aan 
     verzekerde geschieden. 
 
     13 Privacyreglement 
 
     De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens  
     kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde cliëntenregistratie. Op deze persoonsregistratie is een    
     privacyreglement van toepassing. 
     Aanmelding van deze registratie bij de Registratiekamer is gedaan op 13 april 1992. 
     Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter inzage bij het secretariaat van ons bedrijf. 
 
 


