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ARTIKEL 1

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

ARTIKEL 1.1

VERZEKERINGNEMER

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als 
zodanig in de polis is vermeld.

ARTIKEL 1.2

VERZEKERDE

De verzekeringnemer en/of de in de polis als zodanig
vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen.

ARTIKEL 1.3

VERZEKERD BELANG

Het belang dat verzekerde heeft bij het behoud van de
verzekerde zaken uit hoofde van eigendom of ander
zakelijk recht, dan wel voor zover hij het risico draagt
voor het behoud of daarvoor aansprakelijk is.

ARTIKEL 1.4

ZAKEN

Het in de polis vermelde glas, als hieronder nader
omschreven.

ARTIKEL 1.5

GLAS

Ruiten, dienende tot daglichtdoorlating, in ramen en
deuren, alsmede dakramen en dakkoepels van kunst-
stof.

ARTIKEL 1.6

OPSTAL

Het in de polis vermelde gebouw, of dat gedeelte van
het gebouw dat uitsluitend bij verzekerde in gebruik
is.

ARTIKEL 1.7

NHT

De maatschappij heeft zich voor het terrorismerisico
herverzekerd bij de Nederlandse Herverzekerings-
maatschappij voor Terrorismeschaden NV (NHT)

ARTIKEL 1.8

TERRORISME

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen, in de
vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oog-
merk met elkaar samenhangende aanslagen, alsmede
het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stof-
fen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de
gezondheid, al dan niet de door tengevolge hebbend,
bij mensen of dieren en/of schade aan zaken ontstaat,
dan wel anderszins economische belangen worden
aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag 
of reeks, respectievelijk het verspreiden van ziekte-
kiemen en/of stoffen - al dan niet in enig organisa-
torisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met 
het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze
en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

ARTIKEL 1.9

TERRORISMEPREVENTIE

Van overheidswege en/of door verzekerde(n) en/of
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derde(n) getroffen maatregelen om het onmiddellijk
dreigen gevaar van terrorisme af te wenden of -
indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevol-
gen daarvan te beperken.

ARTIKEL 1.10

UITKERINGSPROTOCOL

Op de regeling van terrorismeschade is het Protocol
afwikkeling claims voor terrorismeschaden van toe-
passing. De volledige tekst hiervan staat op de site
www.terrorismeverzekerd.nl.

ARTIKEL 2

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

ARTIKEL 2.1

DEKKING

De verzekering dekt het in de polis vermelde glas
tegen breuk, indien dit onmiddellijk en uitsluitend het
gevolg is van een onvoorziene gebeurtenis, ook als dit
het gevolg is van eigen gebrek, maar met inachtne-
ming van de uitsluitingen en beperkingen als vermeld
in artikel 3.

Extra vergoedingen

ARTIKEL 2.2

KOSTEN VAN EXPERTS BIJ SCHADEREGELING

Het salaris en de kosten van alle experts komen ten
laste van de maatschappij.
Van de door verzekerde benoemde expert echter tot
maximaal het bedrag van salaris en kosten van de
door de maatschappij benoemde expert.

ARTIKEL 2.3

KOSTEN VAN EEN NOODVOORZIENING BIJ GLAS-
BREUK

De kosten van een getroffen noodvoorziening na glas-
breuk door een tijdelijke afdichting tot een bedrag 
van maximaal € 250,- per gebeurtenis, mits de scha-
de aan het glas voor vergoeding in aanmerking komt.

Risicobekendheid

ARTIKEL 2.4

RISICO-OMSCHRIJVING

De omschrijving van het risico in de polis wordt
geacht van de verzekeringnemer afkomstig te zijn.

ARTIKEL 2.5

RISICOWIJZIGING ZONDER MELDINGSPLICHT

Verzekerde heeft de vrijheid wijzigingen aan te bren-
gen in of aan de opstal, mits deze wijzigingen blijven
binnen de grenzen van de omschrijving van het risico
in de polis.

ARTIKEL 2.6

RISICOWIJZIGING MET MELDINGSPLICHT

De verzekeringnemer dient de maatschappij schrifte-
lijk in kennis te stellen van:
– wijziging van de glassituatie;
– wijziging van de in de polis omschreven bestem-

ming van de opstal;
– leegstand van de opstal of van een als zelfstandig

aan te merken deel daarvan;



– het buiten gebruik zijn van de opstal of een als
zelfstandig aan te merken deel daarvan gedurende
een aaneengesloten periode die, naar verwachting,
langer dan 8 weken zal duren;

– het geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van de
opstal.

Deze melding dient met bekwame spoed te geschie-
den doch uiterlijk binnen 8 weken na optreden van
één van de wijzigingen, tenzij de verzekeringnemer
van de wijziging niet op de hoogte was en kan aanto-
nen dat hij dit ook redelijkerwijs niet kon zijn.

ARTIKEL 3

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

Uitsluitingen

ARTIKEL 3.1

MOLEST

Schade als gevolg van gewapend conflict, burger-
oorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en
muiterij (zie Nadere Omschrijvingen).

ARTIKEL 3.2

ATOOMKERNREACTIES

Schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortge-
vloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze
zijn ontstaan (zie Nadere Omschrijvingen).

ARTIKEL 3.3

AARDBEVING EN VULKANISCHE UITBARSTING

Schade als gevolg van aardbeving of vulkanische 
uitbarsting.

ARTIKEL 3.4

BRAND EN BRANDBLUSSING

Schade als gevolg van brand en brandblussing (zie
Nadere Omschrijvingen).

ARTIKEL 3.5

ONTPLOFFING

Schade als gevolg van ontploffing (zie Nadere
Omschrijvingen).

ARTIKEL 3.6

VERBOUWING/VERPLAATSING

Schade ontstaan door of tijdens verbouwing van de
opstal, dan wel door verplaatsing, verandering of
bewerking van het verzekerde glas.

ARTIKEL 3.7

LEEGSTAND

Schade ontstaan tijdens leegstand van de opstal of
van een als zelfstandig aan te merken deel ervan.

ARTIKEL 3.8

GLASSOORTEN

Voorzover niet uitdrukkelijk meeverzekerd, zijn 
de volgende glassoorten uitgesloten:
– gebrandschilderd glas;
– glas in windschermen, balkon- en terrein-

afscheidingen;
– gebogen glas;

– hard- en volglazen deuren;
– gezandstraald glas;
– glas met etswerk.

ARTIKEL 3.9

VERSIERINGEN

Schade aan de op het verzekerde glas aangebrachte
versieringen, beschilderingen, beplakkingen, folie,
alarmstrippen, opschriften, e.d..

ARTIKEL 3.10

DE- EN MONTAGE OPSTAL/INBOEDEL

De kosten van de- en montage van opstalonderdelen
en/of inboedel, zoals betimmeringen, zonweringen,
luifels, rolluiken en cv radiatoren.

ARTIKEL 3.11

EIGEN GEBREK

Schade door eigen gebrek bij draadglas en glas in lood.

Beperkingen

ARTIKEL 3.12

RISICOWIJZIGING

Na wijziging van de omschreven bestemming of glas-
situatie als vermeld in artikel 2.6 wordt de dekking
zonder beperking voortgezet. Na één van de overige
wijzigingen als vermeld in artikel 2.6 biedt de verze-
kering geen dekking meer.

ARTIKEL 3.13

LIGGEND DRAADGLAS

Bij breuk van het liggend draadglas vindt vergoeding
uitsluitend plaats indien de breuk lekkage veroor-
zaakt.

ARTIKEL 4

SCHADE

ARTIKEL 4.1

VERPLICHTINGEN VAN VERZEKERDE BIJ SCHADE

Bij schade is verzekerde verplicht:
– de schade zoveel mogelijk te beperken;
– terstond kennis te geven aan de maatschappij;
– een schriftelijke schade-aangifte in te dienen;
– alle informatie en bewijsstukken te verstrekken

welke de maatschappij of de door haar aangestel-
de expert nodig acht;

– aanwijzingen van de maatschappij of de door haar
aangestelde expert op te volgen en alle redelijker-
wijs te verlangen medewerking te verlenen;

– bij schade veroorzaakt door derden terstond aan-
gifte te doen bij de politie en in ieder opzicht mee
te werken opdat de maatschappij deze schade kan
verhalen.

ARTIKEL 4.2

VERLIES VAN RECHT OP SCHADEVERGOEDING

Elk recht op schadevergoeding vervalt:
– als verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste

gegevens verstrekt;
– als enige uit deze verzekeringsovereenkomst

voortvloeiende verplichting niet is nagekomen en
daardoor de belangen van de maatschappij zijn
geschaad;
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– als niet binnen 6 maanden nadat de schadever-
goeding door de maatschappij mocht zijn gewei-
gerd, een rechtsvordering is ingesteld;

– door verloop van 5 jaar nadat de schade heeft
plaatsgevonden;

– 8 weken na het moment van risicowijziging als
vermeld in artikel 2.6 indien is verzuimd de maat-
schappij van deze wijziging tijdig schriftelijk in
kennis te stellen.
Het recht op schadevergoeding blijft echter
bestaan voor zover de maatschappij de verzeke-
ring na een melding zou hebben voortgezet.
Zou de maatschappij de verzekering hebben voort-
gezet tegen een hogere premie, dan zal recht op
schadevergoeding blijven bestaan in de verhou-
ding van de oorspronkelijke premie tot de nieuwe
premie.

ARTIKEL 4.3

SCHADE DOOR TERRORISME

Ten aanzien van de dekking voor gebeurtenissen die
(direct of indirect) verband houden met: 
– terrorisme of preventieve maatregelen; 
– handelingen of gedragingen ter voorbereiding van

terrorisme of preventieve maatregelen,
geldt dat de schadevergoeding door de maatschappij
kan worden beperkt tot het bedrag van de uitkering
die de maatschappij ontvangt van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden
(NHT). Het Protocol afwikkeling claims bij terrorisme-
schaden is van toepassing. De NHT beslist of er spra-
ke is van een terrorismeschade. Op vergoeding kan
niet eerder aanspraak worden gemaakt dan na deze
beslissing en de bekendmaking van het bedrag van
de vergoeding. In afwijking van hetgeen elders in 
de polisvoorwaarden is bepaald, vervalt elk recht op
schadevergoeding of uitkering als de melding van 
de claim niet is gedaan binnen twee jaar nadat de
NHT heeft beslist of er sprake is van een terrorisme-
schade.

ARTIKEL 4.4

SCHADEREGELING GLAS

Schade zal, ter keuze van de maatschappij, worden
vergoed:
– in glas van dezelfde soort en kwaliteit, dat wil zeg-

gen dat de ruiten worden hersteld in de toestand
waarin zij voor de gebeurtenis waren;

– in geld, dat wil zeggen de kostprijs van het glas
van dezelfde soort en kwaliteit, vermeerderd met
de inzetkosten.

ARTIKEL 4.5

INDEXVOORWAARDEN GLAS

De premie voor de glasverzekering wordt jaarlijks per
de premievervaldatum verhoogd, verlaagd of ongewij-
zigd gelaten met een percentage dat wordt ontleend
aan de indexcijfers voor bouwkosten van het Centraal
Bureau voor de Statistiek. Als in de omschrijving van
het glas in de polis verzekerde bedragen zijn vermeld,
dan is daarop de indexclausule van toepassing zonder
dat daarvan aantekening in de polis zal worden
gedaan.

ARTIKEL 4.6

ELDERS LOPENDE VERZEKERING

Als het glas geheel of gedeeltelijk verzekerd is op ver
schillende polissen, al dan niet van oudere datum, zal
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op grond van deze polis nooit meer worden vergoed
dan een evenredig aandeel in de schade.

ARTIKEL 5

PREMIE

ARTIKEL 5.1

PREMIEBETALING

Premie, waarin begrepen kosten en eventueel assu-
rantiebelasting, is op de vervaldag bij vooruitbetaling
verschuldigd. Indien de premie niet binnen 30 dagen
na de vervaldag volledig is voldaan biedt de verzeke-
ring daarna, zonder dat daartoe een nadere ingebre-
kestelling nodig is, geen dekking meer. 
De verzekeringnemer blijft verplicht de premie te vol-
doen. De dekking wordt weer van kracht om 12 uur 
‘s middags van de dag, volgend op die waarop de ver-
schuldigde premie is aangeboden en door de maat-
schappij is aanvaard. Gebeurtenissen, die zich hebben
voorgedaan gedurende de periode waarin de verzeke-
ring geen dekking bood, blijven echter van de dekking
uitgesloten.

ARTIKEL 5.2

PREMIERESTITUTIE

De verzekeringnemer heeft recht op een naar billijk-
heid vast te stellen restitutie van premie over de nog
niet verstreken verzekeringstermijn:
– bij tussentijdse beëindiging door de maatschappij

anders dan wegens (een poging tot) opzettelijke
misleiding van de maatschappij;

– bij tussentijdse beëindiging omdat het verzekerde
belang is komen te vervallen als gevolg van over-
lijden of (r)emigratie.

Restitutie vindt niet plaats indien het te restitueren
bedrag minder dan € 10,- bedraagt.

ARTIKEL 6

WIJZIGING VAN DE VERZEKERING

ARTIKEL 6.1

HERZIENING VAN PREMIE EN/OF VOORWAARDEN

De maatschappij heeft het recht de premie en/of
voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort 
als deze verzekering te herzien en deze verzekering
tussentijds aan de nieuwe premie en/of voorwaarden
aan te passen. De maatschappij zal de verzekeringne-
mer van tevoren schriftelijk in kennis stellen van de
aanpassing. Tot 30 dagen na de aanpassingsdatum
heeft de verzekeringnemer het recht de aanpassing
schriftelijk te weigeren, indien deze leidt tot hogere
premie of voorwaarden die voor hem nadeliger zijn.
Indien de verzekeringnemer van dit recht gebruik
maakt, eindigt de verzekering met onmiddellijke
ingang.
Als de verzekering bestaat uit verschillende in de polis
vermelde en in de premie-opstelling gespecificeerde
onderdelen, dan geldt deze herzieningsregeling per
onderdeel en is beëindiging alleen mogelijk voor de
onderdelen, waarop de aanpassing betrekking heeft.

ARTIKEL 6.2

HERBEOORDELING BIJ RISICOWIJZIGING

Na ontvangst van een melding van een risicowijziging
als bedoeld in artikel 2.6 zal de maatschappij aan de
verzekeringnemer berichten of de verzekering al dan
niet voortgezet kan worden en zo ja, of dit ongewij-



zigd zal geschieden of dat de premie en/of voorwaar-
den zullen worden herzien. Wordt hierover met de
verzekeringnemer geen overeenstemming bereikt,
dan zal de verzekering door de maatschappij worden
beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn
van 30 dagen.

ARTIKEL 6.3

OVERGANG VAN HET VERZEKERDE BELANG

Bij overgang van het verzekerde belang blijft de dek-
king van kracht gedurende 30 dagen na overgang,
daarna alleen als de verzekering op naam van de
nieuwe belanghebbende is overgeschreven.

ARTIKEL 7

LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING

ARTIKEL 7.1

DUUR EN BEËINDIGING

De verzekering is aangegaan voor de contractsduur
die in de polis is aangegeven.
De contractsduur wordt daarna telkens stilzwijgend
verlengd voor de in de polis aangegeven termijn, 
tenzij de verzekering overeenkomstig het hieronder
bepaalde is beëindigd.  Opzegging van de verzekering
tegen het einde van de contractsduur waarvoor de
verzekering is aangegaan of verlengd, dient schrifte-
lijk te geschieden met inachtneming van een opzeg-
termijn van tenminste 2 maanden.

ARTIKEL 7.2

TUSSENTIJDSE BEËINDIGING DOOR VERZEKERING-
NEMER

De verzekering of een onderdeel daarvan kan door 
de verzekeringnemer tussentijds worden opgezegd 
indien deze, overeenkomstig het bepaalde in artikel
6.1, niet akkoord gaat met een aanpassing van pre-
mie en/of voorwaarden.

ARTIKEL 7.3

TUSSENTIJDSE BEËINDIGING DOOR DE
MAATSCHAPPIJ

De verzekering of een onderdeel daarvan kan door de
maatschappij tussentijds schriftelijk worden 
opgezegd:
– per premievervaldatum, met een opzegtermijn van

tenminste 3 maanden;
– gedurende de periode dat de verzekeringnemer in

gebreke is de verschuldigde premie te voldoen, 
met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen;

– na een schademelding, mits de opzegging uiterlijk
op de 30e dag na afwikkeling is geschied, met een
opzegtermijn van tenminste 14 dagen;

– indien in geval van schade opzettelijk onjuiste
gegevens zijn verstrekt, met onmiddellijke ingang;

– na een zodanige wijziging van het risico, dat de
maatschappij overeenkomstig het bepaalde in arti-
kel 6.2 niet of niet onder dezelfde voorwaarden
zou hebben verzekerd, met een opzegtermijn van
tenminste 14 dagen;

– indien door de maatschappij voorgeschreven
maatregelen of voorzieningen ter beperking van
het risico niet binnen de vastgestelde termijn zijn
getroffen, met een opzegtermijn van tenminste 
14 dagen.

ARTIKEL 8

ALGEMENE INFORMATIE

ARTIKEL 8.1

ADRES

Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzeke-
ringnemer kunnen worden gedaan aan zijn laatste bij
de maatschappij bekende adres, of aan het adres van
de tussenpersoon via wiens bemiddeling deze verze-
kering loopt.

ARTIKEL 8.2

PERSOONSGEGEVENS

De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering
verstrekte persoonsgegevens worden door de maat-
schappij (of, als de verzekering loopt via een gevol-
machtigd agent: de gevolmachtigd agent) verwerkt
ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van
verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten
en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties,
met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van
fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de
vergroting van het klantenbestand.
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de
gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Verzeke-
ringsbedrijf’ van toepassing. In deze gedragscode
worden rechten en plichten van partijen bij de gege-
vensverstrekking weergegeven. De volledige tekst
van de gedragscode kunt u opvragen bij het informa-
tiecentrum van het Verbond van Verzekeraars,
Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon (070)
333 87 77, www.verzekeraars.nl.

ARTIKEL 8.3

TOEPASSELIJK RECHT EN KLACHTENINSTANTIES

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepas-
sing. Voor klachten naar aanleiding van de verzeke-
ringsovereenkomst kan men zich, behalve tot de
directie van Lancyr Groep BV, Postbus 167, 5000 AD
Tilburg en/of de maatschappij, wenden tot het
Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFid),
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Telefoon 070 -
3338960 (www.kifid.nl).

NADERE OMSCHRIJVINGEN

Atoomkernreacties
Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kern-
reactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kern-
splijting, kunstmatige en natuurlijke radio-activiteit.
Hieronder worden niet verstaan radio-actieve nucl-
iden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en
gebruikt worden of bestemd zijn gebruikt te worden
voor industriële, commerciële, landbouwkundige,
medische, wetenschappelijke, onderwijskundige, of
(niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een
door enige overheid afgegeven vergunning (voor
zover vereist) van kracht is voor vervaardiging,
gebruik, opslag en het zich ontdoen van radio-actieve
stoffen. Uitzondering hierop geldt indien krachtens
enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden
schade aansprakelijk is. Onder ‘wet’ is te verstaan de
Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad
1979-225), zijnde de bijzondere wettelijke regeling
van de aansprakelijkheid op het gebied van de kern-
energie. Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een
kerninstallatie in de zin van de bedoelde wet.
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Brand
Onder brand wordt verstaan een door verbranding
veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur
buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht
voort te planten.
Derhalve is onder andere geen brand:
– zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien;
– doorbranden van elektrische apparaten en moto-

ren;
– oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens

en ketels.

Molest
De zes vermelde vormen van molest, alsmede de
definities daarvan, vormen een onderdeel van de
tekst, die door het Verbond van Verzekeraars in
Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage is gede-
poneerd.

Ontploffing
Onder ontploffing wordt verstaan een eensklaps ver-
lopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen. 
De volledige tekst van deze clausule en de daarbij
behorende toelichting is d.d. 5 april 1982, onder 
nummer 275/82, door de Vereniging van Brand-
assuradeuren in Nederland ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd.
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