
     

G.16 - Glasverzekering 

 
 

 
 
Algemene voorwaarden 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
 
In deze polis wordt verstaan onder: 
 
1.1 Verzekerde 
Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig in de polisomschrijving is vermeld. 
 
1.2 Glas 
Het glas van de in de polisomschrijving vermelde ruiten; bij verzekering van glas in woonhuizen 
wordt hieronder mede verstaan licht doorlatende kunststof in koepels en in dakramen. 
 
1.3 Noodvoorziening 
De noodzakelijke voorlopige voorziening om na een door deze verzekering gedekte gebeurtenis een 
daardoor ontstane opening dicht te maken, omdat definitief glasherstel niet direct mogelijk is. 
 
Artikel 2 Omschrijving van de dekking 
 
2.1 Waartegen gedekt 
Deze verzekering dekt materiële schade aan het omschreven glas door breuk, veroorzaakt door elke 
onvoorzien en plotseling op het glas inwerkende gebeurtenis. 
Als materiële schade gelden tevens de kosten van noodvoorzieningen, echter bij andere objecten dan 
woonhuizen alleen voor zover deze bestaan uit hout, board of daarmee in prijs vergelijkbaar 
materiaal. 
Alles met inachtneming van het onder 2.2 en 2.3 bepaalde. 
 
2.2 Bijzondere dekking 
Het onderstaande is uitsluitend gedekt, indien dit in de polisomschrijving uitdrukkelijk is vermeld: 
- glas in windschermen en balkon- en terreinafscheidingen; 
- gebrandschilderd glas; 
- op de ruiten aangebrachte beschilderingen, opschriften en/of versieringen, waaronder begrepen 
etswerk. 
 
2.3 Uitsluitingen 
 
Uitgesloten is schade: 
2.3.1 door atoomkernreacties, molest, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming, zoals 
vermeld in de "Nadere omschrijvingen"; 
2.3.2 tijdens aan-/verbouw en/of leegstand van het omschreven gebouw of zolang dit is gekraakt; 
2.3.3 tijdens vervoer, verplaatsing, verandering, bewerking, versiering of kunstmatig ontdooien van 
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het verzekerde glas; 
2.3.4 door brand en ontploffing; 
2.3.5 door eigen gebrek bij glas in lood, draadglas en kunststof. 
 
Artikel 3 Schade 
 
3.1 Verplichtingen van de verzekerde 
De verzekerde is op straffe van verlies van zijn rechten uit de polis verplicht: 
- de maatschappij terstond kennis te geven van iedere gebeurtenis, waaruit voor de maatschappij 
een verplichting tot schadevergoeding ontstaat; 
- de maatschappij alle van belang zijnde gegevens te verstrekken; 
- de aanwijzingen van de maatschappij stipt op te volgen. 
 
3.2 Schadevergoeding 
De maatschappij zal het gebroken glas zo spoedig mogelijk door ander glas van dezelfde soort en 
hoedanigheid laten vervangen dan wel - zulks ter keuze van de maatschappij - de kostprijs van het 
glas vermeerderd met de inzetkosten in geld vergoeden. 
 
3.3 Verjaring 
Elk recht om vergoeding krachtens deze polis te vorderen - zowel in natura als in geld - vervalt door 
verloop van één jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 
 
3.4 Wettelijke rente 
In afwijking van het ter zake in de wet bepaalde zal de maatschappij met betrekking tot een 
verschuldigde schadevergoeding niet eerder voor wettelijke rente kunnen worden aangesproken dan 
vier weken na de dag waarop de maatschappij alle noodzakelijke gegevens heeft ontvangen. 
 
Artikel 4 Premie 
 
4.1 Betaling 
De verzekerde betaalt de premie en/of kosten, te verhogen met de verschuldigde assurantiebelasting, 
vooruit binnen 30 dagen nadat zij verschuldigd worden. 
De verzekering is niet van kracht voor gebeurtenissen, die plaatsvinden nadat: 
- de verzekerde weigert de premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen of 
- de hierboven vermelde termijn van 30 dagen is verstreken zonder dat de premie, kosten en 
assurantiebelasting zijn betaald. 
lngebrekestelling door de maatschappij is daarbij niet nodig. De verzekerde blijft verplicht de premie, 
kosten en assurantiebelasting te voldoen. 
De verzekering wordt weer van kracht voor gebeurtenissen, die plaatsvinden na de dag, waarop de 
premie, kosten en assurantiebelasting door de maatschappij zijn ontvangen. 
 
4.2 Terugbetaling 
Bij het eindigen van de verzekering heeft de verzekerde recht op terugbetaling van de premie over 
het tijdvak dat de verzekering niet meer van kracht is, onder aftrek van royementskosten. 
 
4.3 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 5 Aanpassing van premie en voorwaarden 
 
Indien de maatschappij haar tarieven en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort als 
deze verzekering herziet en in gewijzigde vorm bekend maakt en toepast, is zij gerechtigd de 
aanpassing van deze verzekering te vorderen aan die nieuwe tarieven en/of voorwaarden met ingang 
van de eerste premievervaldag na de invoering van de wijzigingen in de tarieven en/of de 
voorwaarden. 
De maatschappij zal, indien zij van dit recht gebruik wenst te maken, hiervan vóór de 
premievervaldag mededeling doen aan de verzekerde. De verzekerde heeft het recht de aanpassing 
aan de nieuwe tarieven en/of voorwaarden te weigeren uiterlijk tot het einde van een termijn van 30 
dagen van de premievervaldag af. Maakt hij van dit recht gebruik, dan eindigt de verzekering op de 
desbetreffende vervaldag of - indien de weigering daarna plaatsvindt - op het tijdstip van weigering. 
Heeft de verzekerde van dit recht geen gebruik gemaakt dan wordt hij geacht met de aanpassing in 
te stemmen. 
 
Artikel 6 Overgang van risico of verhuizing 
 
In geval van overgang van risico ter zake van het verzekerde glas loopt de verzekering zonder nadere 
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overeenkomst met de maatschappij niet door ten behoeve van de nieuwe belanghebbende, 
behoudens in geval van vererving. 
In geval van verhuizing heeft deze verzekering, zonder nadere overeenkomst met de maatschappij, 
geen betrekking op het glas aan het nieuwe adres. 
 
Artikel 7 Risicowijziging 
 
De verzekerde is verplicht op straffe van verval van recht op schadevergoeding, binnen acht dagen - 
te rekenen van de dag van de wijziging - aan de maatschappij kennis te geven: 
a. indien het gebouw, waarin en/of waaraan het verzekerde glas zich bevindt, geheel of ten dele van 
bestemming verandert; 
b. indien in het aantal of in de soort of in de afmetingen van het op deze polis verzekerde glas 
wijziging is gekomen; deze bepaling geldt niet bij de verzekering van glas in woonhuizen (als in 
afwijking van de polisomschrijving medeverzekering van meerwandig isolatieglas wordt verlangd, 
blijft opgave hiervan nodig). 
In gevallen als in dit artikel vermeld behoudt de maatschappij zich het recht voor de verzekering 
tegen de bestaande of tegen een hogere premie voort te zetten dan wel te beëindigen. 
 
Artikel 8 Begin en einde van de verzekering 
 
8.1 Het tijdstip van begin en einde is zowel op de ingangsdatum als op de afloopdatum des middags 
twaalf uur. 
 
8.2 De verzekering eindigt: 
8.2.1 door opzegging door de verzekerde tegen het einde van de op het polisblad genoemde 
verzekeringstermijn mits de opzegging schriftelijk aan de maatschappij geschiedt, een termijn van 
ten minste twee maanden in acht wordt genomen en de opzegging niet voor genoemde einddatum 
wordt herroepen; 
8.2.2 door opzegging door de maatschappij tegen de premievervaldag mits daarbij een termijn van 
ten minste twee maanden in acht wordt genomen; 
8.2.3 indien de verzekerde de aanpassing van de verzekering aan nieuwe tarieven en/of voorwaarden 
overeenkomstig de regeling onder 5 (aanpassing van premie en voorwaarden) weigert of indien zich 
een geval van beëindiging als geregeld onder 6 (overgang van risico of verhuizing) of 7 
(risicowijziging) voordoet. 
 
Artikel 9 Bekendheid 
 
De maatschappij acht zich voldoende bekend met de ligging, inrichting en het omschreven gebruik 
van het gebouw, waarin de ruiten zich bevinden, zoals die waren bij het aangaan van de verzekering, 
alsmede met de belendingen. 
 
 
Nadere omschrijvingen 
 
Atoomkernreacties 
 
Hieronder te verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, 
kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. De uitsluiting ter zake van atoomkernreacties geldt niet 
met betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt 
worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, 
medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een vergunning voor 
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer moet zijn afgegeven. Voor zover krachtens de 
wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht. 
Onder "wet" te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), zijnde de 
bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. 
Onder"kerninstallatie" wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet. 
 
Molest 
 
Onder schade door molest te verstaan schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, 
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. 
De maatschappij dient te bewijzen, dat de schade direct veroorzaakt is door of ontstaan is uit een van 
de in de vorige alinea genoemde oorzaken. 
 
Noot: De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van deze vormen van molest, 
vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter 
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griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is gedeponeerd. 
 
Aardbeving en vulkanische uitbarsting 
 
Onder schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting te verstaan schade ontstaan, hetzij 
gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar het verzekerde 
zich bevindt, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij 
de verzekerde bewijst, dat de schade niet aan een van de genoemde verschijnselen kan worden 
toegeschreven. 
 
Overstroming 
 
Onder schade door overstroming te verstaan schade tengevolge van het bezwijken of overlopen van 
dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel 
gevolg is van een 
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