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ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Verzekeraar

Erasmus Verzekeringen B.V. als gevolmachtigde van de 
risicodrager Schadeverzekering Maatschappij Erasmus N.V.

1.2 Verzekeringnemer
De natuurlijke of rechtspersoon die de verzekering is
aangegaan. Verzekeringnemer wordt bovendien geacht (één
van de) verzekerde(n) te zijn.

1.3 Verzekerde
De natuurlijke of rechtspersoon die als zodanig op het
polisblad is vermeld.
Verzekerde wordt geacht tevens verzekeringnemer te zijn,
tenzij op het polisblad een ander als verzekeringnemer wordt
genoemd.

1.4 Tussenpersoon/makelaar
Degene via wiens bemiddeling de verzekering loopt.

1.5 Derde
Ieder ander dan verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerde
en/of tussenpersoon/makelaar.

1.6 Polis
Het polisblad, de verzekeringsvoorwaarden, de
polisaanhangsels en de van toepassing verklaarde bijzondere
voorwaarden en clausules.

1.7 Glas
1.7.1 Al het glas van ruiten dienende tot lichtdoorlating,

dat - tenzij in de polis anders is vermeld - aanwezig
is in het gebouw op het in de polis vermelde adres.

1.7.2 Uitgesloten is/zijn:
a.  glas in windschermen en balkon- en

terreinafscheidingen;
b.  gebrandschilderd, gebogen glas;
c.  versieringen, schilderingen, letters e.d. waaronder

begrepen etswerk op het glas aangebracht;
d.  glas van toonbanken en tot de inventaris

behorende vitrines;
e.  (hard)glazen deuren;

tenzij blijkens de polisomschrijving of aantekening
op de polis uitdrukkelijk medeverzekerd.

1.7.3. Meeverzekerd zijn de kosten van noodvoorziening na
een door deze verzekering gedekte gebeurtenis,
alleen voor zover deze bestaan uit hout, board of
daarmee in prijs vergelijkbaar materiaal, enkel glas
en redelijkerwijs gemaakt.

Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1 De verzekeringsvoorwaarden bestaan uit algemene

voorwaarden, aanvullende voorwaarden en eventueel
rubrieken. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op
de aanvullende voorwaarden en rubrieken voorzover daarvan
in deze aanvullende voorwaarden en rubrieken niet wordt
afgeweken. De aanvullende voorwaarden zijn van toepassing
op de rubrieken voorzover daarvan in de rubrieken niet wordt
afgeweken. Het in deze verzekeringsvoorwaarden bepaalde
geldt voor de bij verzekeraar afgesloten verzekering,
voorzover daarvan in de bijzondere voorwaarden en/of
clausules niet wordt afgeweken. 

2.2 De verzekering is door verzekeraar geaccepteerd en
aangegaan uitgaande van de juistheid en volledigheid van de
gegevens vermeld in het aanvraagformulier voor de
betreffende verzekering.

Artikel 3 Onzeker voorval
Deze overeenkomst beantwoordt – tenzij partijen uitdrukkelijk
anders zijn overeengekomen – aan het vereiste van onzekerheid als
bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voorzover de door
verzekerde of een derde geleden schade op vergoeding waarvan
jegens verzekeraar resp. een verzekerde aanspraak wordt gemaakt,
het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde
van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit schade
voor de verzekerde resp. de derde was ontstaan dan wel naar de
normale loop van omstandigheden zou ontstaan. 

Artikel 4 Aanvang, duur en einde van de verzekering
Aanvang van de verzekering
4.1 Voorzover niet anders is bepaald gaat de verzekering in om

12.00 uur op de in de polis vermelde ingangsdatum. 

Duur van de verzekering
4.2 De verzekering heeft een in de polis vermelde

geldigheidsduur en wordt telkens stilzwijgend met eenzelfde
termijn verlengd.

Einde van de verzekering
4.3 De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging door

verzekeraar:
4.3.1 tegen het einde van de op het polisblad vermelde

geldigheidsduur of, indien de geldigheidsduur meer
dan vijf jaar beloopt, telkens tegen het einde van het
vijfde verzekeringsjaar, met inachtneming van een
opzeggingstermijn van twee maanden;

4.3.2 binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor
verzekeraar tot een uitkeringsverplichting kan leiden,
door verzekerde aan verzekeraar is gemeld of nadat
verzekeraar een uitkering krachtens de verzekering
heeft gedaan dan wel heeft afgewezen. De
verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief
genoemde datum, zij het niet eerder dan twee
maanden na de datum van dagtekening van de
opzeggingsbrief, behoudens in het geval dat de
opzegging verband houdt met het opzet van een
verzekerde verzekeraar te misleiden;

4.3.3 tegen het begin van een nieuw verzekeringsjaar
volgend op een vol verzekeringsjaar waarin geen
risico is gelopen, mits de opzegging geschiedt binnen
één maand na het verstrijken van laatstgenoemd
verzekeringsjaar;

4.3.4 indien verzekeringnemer de premie verschuldigd op
de eerste premievervaldag niet tijdig betaalt of
weigert te betalen alsmede indien verzekeringnemer
de vervolgpremie niet tijdig betaalt of weigert te
betalen, in het laatste geval echter uitsluitend indien
verzekeraar verzekeringnemer na het verstrijken van
de premievervaldag vruchteloos tot betaling van de
vervolgpremie heeft aangemaand. De verzekering
eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum,
zij het in geval van niet-tijdige betaling niet eerder
dan twee maanden na de datum van dagtekening van
de opzeggingsbrief;

4.3.5 binnen twee maanden na de ontdekking dat
verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het
aangaan van de verzekering niet is nagekomen en
verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het
opzet verzekeraar te misleiden dan wel verzekeraar
de verzekering bij kennis van de ware stand van
zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering
eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum.
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4.4 De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging door
verzekeringnemer:
4.4.1 tegen het einde van de op het polisblad vermelde

geldigheidsduur of, indien de geldigheidsduur meer
dan vijf jaar beloopt, telkens tegen het einde van het
vijfde verzekeringsjaar, met inachtneming van een
opzeggingstermijn van twee maanden;

4.4.2 binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor
verzekeraar tot een uitkeringsverplichting kan leiden,
door verzekerde aan verzekeraar is gemeld of nadat
verzekeraar een uitkering krachtens de verzekering
heeft gedaan dan wel heeft afgewezen. De
verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief
genoemde datum, zij het niet eerder dan twee
maanden na de datum van dagtekening van de
opzeggingsbrief;

4.4.3 binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke
mededeling van verzekeraar, houdende een wijziging
van de premie en/of voorwaarden ten nadele van de
verzekeringnemer en/of verzekerde. De verzekering
eindigt op de dag waarop de wijziging volgens de
schriftelijke mededeling van verzekeraar ingaat (zij
het niet eerder dan dertig dagen na de datum van
dagtekening van bedoelde mededeling);

4.4.4 tegen het begin van een nieuw verzekeringsjaar
volgend op een vol verzekeringsjaar waarin geen
risico is gelopen, mits de opzegging geschiedt binnen
één maand na het verstrijken van laatstgenoemd
verzekeringsjaar;

4.4.5 binnen twee maanden nadat verzekeraar tegenover
verzekeringnemer een beroep op de niet nakoming
van de mededelingsplicht bij het aangaan van de
verzekering heeft gedaan. De verzekering eindigt op
de datum die in de opzeggingsbrief is vermeld of bij
gebreke daarvan op de datum van dagtekening van de
opzeggingsbrief.

4.5 De mogelijkheid van opzegging door de verzekeringnemer als
bedoeld in artikel 4.4.3 geldt niet indien de wijziging van de
premie en/of voorwaarden voortvloeit uit een dwingend-
rechtelijke wettelijke regeling en/of bepaling.

4.6 Voorzover niet anders is bepaald zal de verzekering eindigen
om 12.00 uur op de dag waarop de verzekering eindigt.

Artikel 5 Premie
5.1 Premiebetaling

Verzekeringnemer dient de premie, daaronder begrepen de
kosten en de assurantiebelasting, vooruit te betalen op de
premievervaldatum.

5.2 Niet tijdig betalen van premie en kosten:
5.2.1 indien verzekeringnemer de aanvangspremie niet

uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het
betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt
zonder dat een nadere ingebrekestelling door
verzekeraar is vereist geen dekking verleend ten
aanzien van alle gebeurtenissen die nadien hebben
plaatsgevonden; 

5.2.2 indien verzekeringnemer de vervolgpremie weigert te
betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van
gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden; 

5.2.3 indien verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig
betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de
vijftiende dag nadat verzekeraar verzekeringnemer na
de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en
betaling is uitgebleven;

5.2.4 Verzekeringnemer blijft gehouden de premie te
voldoen;

5.2.5 De dekking wordt weer van kracht voor
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de dag
waarop hetgeen verzekeringnemer verschuldigd is,
voor het geheel door verzekeraar is ontvangen. In
geval van overeengekomen termijnbetalingen geldt
dat de dekking eerst in kracht wordt hersteld nadat
alle onbetaald gebleven termijnen zijn voldaan;

5.2.6 Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie
die verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging
van de verzekering verschuldigd wordt;

5.2.7 Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de
premie die verzekeringnemer in verband met een
tussentijdse wijziging van de verzekering
verschuldigd wordt.

5.3 Premierestitutie
Behalve bij opzegging wegens opzet verzekeraar te misleiden,
wordt bij tussentijdse opzegging de lopende premie naar
billijkheid verminderd.

Artikel 6 Wijziging van premie en/of voorwaarden
6.1 Verzekeraar heeft het recht de premie en/of voorwaarden van

bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen. Indien
verzekeraar de premie en/of voorwaarden van bepaalde
groepen verzekeringen en bloc wijzigt, heeft verzekeraar het
recht bestaande verzekeringen die tot die groep behoren
overeenkomstig die wijziging, op een door verzekeraar te
bepalen tijdstip, aan te passen. Verzekeringnemer wordt
schriftelijk van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht
hiermee te hebben ingestemd, tenzij de wijziging ten nadele
van verzekeringnemer en/of verzekerde strekt en
verzekeringnemer deze verzekering schriftelijk opzegt binnen
één maand na ontvangst van de schriftelijke mededeling van
verzekeraar betreffende de en bloc wijziging. De verzekering
eindigt op de dag waarop de wijziging volgens de
schriftelijke mededeling van verzekeraar ingaat (zij het niet
eerder dan dertig dagen na de datum van dagtekening van
bedoelde mededeling).
6.1.1 De mogelijkheid van opzegging door de verzekering-

nemer als bedoeld in artikel 6.1 geldt niet indien de
wijziging van de premie en/of voorwaarden
voortvloeit uit een dwingendrechtelijke wettelijke
regeling en/of bepaling.

6.2 Pakketverzekering
Als de verzekering een zogenaamde pakketverzekering betreft
en de wijziging als bedoeld in artikel 4.4.3 en artikel 6.1
betrekking heeft op één of meerdere verzekeringen maar niet
op alle verzekeringen, dan heeft de beëindigingsbevoegdheid
als bedoeld in artikel 4.4.3 en artikel 6.1 alleen betrekking op
de verzekering(en) waarop de wijziging betrekking heeft.

Onder pakketverzekering in de zin van dit artikel wordt verstaan
een verzekeringsovereenkomst welke bestaat uit één of meer
verschillende verzekeringen en een premie-opstelling gespecificeerd
per verzekering kent.

Artikel 7 Schade
7.1 Verplichtingen na schade

7.1.1 Schademeldingsplicht
Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering
gerechtigde op de hoogte is of behoort te zijn van een
gebeurtenis die voor verzekeraar tot een
uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die
gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is
aan verzekeraar te melden.

7.1.2 Schade-informatieplicht
Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn
verplicht binnen redelijke termijn aan verzekeraar
alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die
voor verzekeraar van belang zijn om zijn
uitkeringplicht te beoordelen. Hieronder valt onder
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meer de verplichting verzekeraar in kennis te stellen
van elders lopende verzekeringen waarop de aan
verzekeraar gemelde schade eveneens is verzekerd of
verzekerd zou kunnen zijn.

7.1.3 Medewerkingsplicht
Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn
verplicht hun volle medewerking te verlenen en alles 
na te laten wat de belangen van verzekeraar zou 
kunnen benadelen. 
Dit betekent onder meer dat zij:
a.  in geval van inbraak, vandalisme of enig ander

strafbaar feit, dan wel een poging daartoe zo
spoedig als redelijkerwijs mogelijk aangifte doen
bij de politie alsmede

b.  alle medewerking, zowel buiten als in rechte te
verlenen, ten aanzien van opsporing en afgifte
door derden van gestolen of verloren voorwerpen.

7.1.4 Sanctie bij niet nakomen verplichtingen 
7.1.4.1 Aan deze verzekering kunnen geen rechten

worden ontleend indien verzekeringnemer of
de tot uitkering gerechtigde één of meer van
bovenstaande polisverplichtingen niet is
nagekomen en daardoor de belangen van
verzekeraar heeft benadeeld.

7.1.4.2 Elk recht op uitkering komt te vervallen,
indien verzekeringnemer of de tot uitkering
gerechtigde de hiervoor onder artikel 7.1.1,
artikel 7.1.2 en artikel 7.1.3 genoemde
verplichtingen niet is nagekomen met het
opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de
misleiding het verval van recht niet
rechtvaardigt.

7.2 Schadevaststelling 
7.2.1 Voor het vaststellen van het schadebedrag en de

kosten wordt door verzekeraar, indien nodig, een
deskundige benoemd. Verzekeringnemer heeft
eveneens het recht een deskundige te benoemen.  Als
verzekeringnemer besluit een deskundige te
benoemen, dient hij dit onmiddellijk aan verzekeraar
te melden. 

7.2.2 Het honorarium en de kosten van de deskundige van
verzekeringnemer worden door verzekeraar vergoed
tot een maximum van het honorarium en de kosten
van de deskundige van verzekeraar.

7.2.3 Beide deskundigen benoemen samen, voor de
aanvang van hun werkzaamheden een derde
deskundige, middels een akte van benoeming. Bij
gebrek aan overeenstemming moet de derde
deskundige de grootte van de schade binnen de
grenzen van de beide taxaties vaststellen, na beide
deskundigen gehoord of behoorlijk opgeroepen te
hebben.

7.2.4 De deskundigen hebben het recht zich, afzonderlijk of
gezamenlijk, door andere deskundigen te doen
bijstaan.

7.3 Betaling van de schade
Betaling van de aan verzekeringnemer, verzekerde en/of
uitkeringsgerechtigde toekomende schadepenningen die ten
laste van verzekeraar komen, geschiedt binnen 31 dagen na de
beslissing omtrent de betalingsverplichting en na de
vaststelling van het schadebedrag. 

Artikel 8 Verval van rechten
Elk recht op uitkering vervalt indien de verzekeringnemer,
verzekerde of de tot uitkering gerechtigde één of meer van de in de
polis genoemde verplichtingen niet is nagekomen en verzekeraar
daardoor in zijn belangen is geschaad. Indien de belangenschending
niet zodanig is dat deze verval van recht rechtvaardigt, zal de
verzekeraar de als gevolg van het verzuim van de verzekeringnemer,
verzekerde of tot uitkering gerechtigde geleden schade in mindering
brengen op de eventuele uitkering. 

Artikel 9 Mededelingen
9.1 Mededelingen van verzekeringnemer en/of verzekerde aan

verzekeraar gelden als mededelingen aan verzekeraar, indien
zij zijn gericht aan het laatstelijk bij de Kamer van
Koophandel geregistreerde adres van verzekeraar.

9.2 Indien de polis is afgegeven door Erasmus Verzekeringen B.V.
als gevolmachtigde van verzekeraar, gelden mededelingen van
verzekeringnemer en/of verzekerde als mededelingen aan
verzekeraar, indien zij zijn gericht aan het laatstelijk bij de
Kamer van Koophandel geregistreerde adres van Erasmus
Verzekeringen B.V.

9.3 Mededelingen van c.q. namens verzekeraar aan
verzekeringnemer en/of verzekerden kunnen rechtsgeldig
worden gedaan aan de tussenpersoon/makelaar van
verzekeringnemer, dan wel aan het laatst bij verzekeraar
bekende adres van verzekeringnemer en/of verzekerde.

Artikel 10 Persoonsregistratie
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens
gevraagd. Deze worden door Erasmus Verzekeringen B.V. verwerkt
ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en
voor het uitvoeren van marketingactiviteiten. De verzekerde heeft de
mogelijkheid verzekeraar schriftelijk te laten weten bezwaar te
hebben tegen gebruik van zijn persoonsgegevens voor het uitvoeren
van marketingactiviteiten. Daarnaast worden de persoonsgegevens
gebruikt ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële
instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan
wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord
acceptatiebeleid kan Erasmus Verzekeringen B.V. uw gegevens
raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is
risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement
van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.

Artikel 11 Toepasselijk recht
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Samenloop
12.1. Indien blijkt dat de door deze verzekering gedekte schade

wordt vergoed door één of meer niet bij verzekeraar
afgesloten verzekeringen of daaronder vergoed zou worden
als de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, dan
biedt de onderhavige verzekering geen dekking voor de
schade die onder de andere niet bij verzekeraar afgesloten
verzekeringen wordt vergoed of vergoed zou worden als de
onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan. Indien de
niet bij verzekeraar afgesloten verzekering geen dekking biedt
voor de totale schade, zal verzekeraar nimmer meer uitkeren
dan het verschil tussen de totale schade en de onder de niet bij
verzekeraar afgesloten verzekering gedekte schade. Een eigen
risico onder een niet bij verzekeraar afgesloten verzekering
zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

12.2 Artikel 7:961 lid 1 BW is niet van toepassing op deze
overeenkomst. 

4 l  Glaspolis



Artikel 13 Klachtenbehandeling
Onverminderd het bepaalde in artikel 14 geldt dat klachten die
betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering
van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
13.1 Intern klachtenbureau van verzekeraar, Postbus 1033, 3000

BA Rotterdam.

13.2 Wanneer het oordeel van verzekeraar voor u niet bevredigend
is, kunt u zich wenden tot Stichting  Klachteninstituut
Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag (telefoon
070 - 333 89 99).

Indien verzekeringnemer, verzekerde of de uitkeringsgerechtigde
geen gebruik wenst te maken van deze
klachtenbehandelingsmogelijkheden, of indien de uitkomst daarvan
niet bevredigend is, kan het geschil worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter.

Artikel 14 Geschillen
Tenzij anders bepaald of overeengekomen, zullen alle geschillen die
uit deze overeenkomst mochten voortvloeien, worden onderworpen
aan een uitspraak van de bevoegde rechter te Rotterdam.

AANVULLENDE VOORWAARDEN GLAS

Deze voorwaarden zijn van kracht in aanvulling op de algemene
voorwaarden en gelden voor alle verzekerde rubrieken.

Artikel 15 Kennisgeving bij wijzigingen
Verzekeringnemer dient kennis te geven aan verzekeraar bij
verandering:
- in aantal of in soort of afmetingen van het op deze polis

verzekerde glas;
- in de aard van het gebruik van het pand, waarin het glas zich

bevindt;
- van het aanbrengen van versieringen e.d. op het glas;
- van belanghebbende;
- door verhuizing.

Eerst na akkoordbevinding door de verzekeraar is dekking hiervoor
aanwezig. Door de wijziging is verzekeraar gerechtigd de premie
en/of de voorwaarden aan te passen.

Artikel 16 Index
Jaarlijks wordt de premie per de premievervaldag verhoogd of
verlaagd met een percentage dat wordt ontleend aan de indexcijfers
voor bouwkosten van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 17 Overgang verzekerd belang
17.1 Ten aanzien van het verzekerde glas geldt dat de verzekering

het zakelijk belang volgt indien en voor zover het op een
ander overgaat. 

17.2 Na overgang van het zakelijk belang door overlijden kunnen
zowel de nieuwe verzekerde als -verzekeraar de
overeenkomst, met inachtneming van een termijn van 30
dagen binnen 3 maanden nadat zij daarvan kennis hebben
gekregen, opzeggen.

17.3 Na overgang van het zakelijk belang anders dan door
overlijden vervalt de overeenkomst door verloop van 30
dagen, tenzij de nieuwe verzekerde binnen die termijn aan
verzekeraar heeft verklaard dat hij de verzekering overneemt.
In dat geval mag verzekeraar binnen 30 dagen na ontvangst
van deze verklaring de overeenkomst met een termijn van ten
minste 8 dagen opzeggen.

17.4 Het in dit artikel bepaalde kan niet leiden tot verlenging van
de overeenkomst of tot beperking van het recht op opzegging
uit andere hoofde.

17.5 Wijziging van handelsnaam of rechtsvorm, het deelnemen
aan, het treden uit of het overdragen van aandelen in een
vennootschap of een gemeenschappelijk eigendom wordt niet
beschouwd als overgang van het zakelijk belang.

RUBRIEK I DEKKING GLAS

Deze voorwaarden zijn van kracht in aanvulling op de algemene
voorwaarden en aanvullende voorwaarden glas.

Artikel 18 Omvang van de dekking
18.1 Deze verzekering geeft dekking voor tijdens de looptijd van

de verzekering plaatshebbende gebeurtenissen, van materiële
schade aan het glas door breuk, veroorzaakt door elke
onvoorziene en plotseling op het glas inwerkende gebeurtenis.

18.2 Vergoed wordt de kostprijs van het gebroken glas, verhoogd
met de plaatsingskosten, of naar keuze van verzekeraar,
vergoeding in natura, dat wil zeggen dat de ruiten zullen
worden hersteld in de toestand, waarin zij voor het breken
waren. De vaststelling van een schade geschiedt mede aan de
hand van de door verzekerde(n) verstrekte gegevens en
inlichtingen.

Artikel 19 Uitsluitingen
Niet verzekerd is de schade veroorzaakt:
a.  tijdens aan-/verbouw en/of leegstand van het omschreven

gebouw of zolang dit is gekraakt;
b.  door eigen gebrek bij glas in lood, draadglas en kunststof;
c.  tijdens vervoer, verplaatsing, verandering, bewerking, versiering

of kunstmatig ontdooien van het verzekerde glas;
d.  door ouderdom, waaronder te verstaan het lekslaan van dubbele

en/of isolerende beglazing;
e.  door aardbeving of atoomkernreacties;
f.  door brand of ontploffing van/in het verzekerde gebouw;
g.  door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog,

opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij.
De zes genoemde vormen van molest alsmede de definitie daarvan
vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van
Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de
rechtbank in ‘s-Gravenhage is gedeponeerd.

Artikel 20 Schaderegeling
20.1 In aanvulling op artikel 7.2 wordt bepaald dat verzekerde bij

een schade van maximum EUR 100,- opdracht kan geven tot
herstel aan een ter plaatse gevestigde glashandelaar. De
originele specificerende rekening dient aan verzekeraar te
worden ingezonden.

20.2 Afstand
Verzekerde kan geen afstand doen van het glas ten behoeve
van verzekeraar.

20.3 Wettelijke Rente 
Wettelijke rente ingevolge artikel 6: 119 - 121 BW kan - in
afwijking van hetgeen in dit artikel dienaangaande is bepaald
- uitsluitend verschuldigd worden vanaf de dag, dat zij in
rechte wordt gevorderd.

20.4 Kwijting
Verzekeraar zal wettig zijn gekweten door verrekening met of
kwijting door de tussenpersoon/makelaar of andere
tussenpersoon, tenzij de rechthebbende anders wenst en dit
tevoren aan verzekeraar heeft medegedeeld, hetzij bij exploot,
hetzij bij brief, waarvan de ontvangst schriftelijk, eveneens
tevoren, door verzekeraar is erkend.

5 l  Glaspolis


