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Algemeen 
Deze dekking geldt alleen als dit op uw polisblad staat vermeld. Deze voorwaarden vormen samen met de algemene voorwaarden (hoofdstuk 
1) één geheel. Indien tussen beide voorwaarden verschil bestaat, gaan deze bijzondere voorwaarden vóór. De module glasverzekering is 
alléén van kracht wanneer deze is afgesloten in combinatie met de module woonhuisverzekering en/of module inboedelverzekering en eindigt 
op het moment dat ook de woonhuis- of inboedelverzekering eindigt. 
 
3.1 Begripsomschrijvingen 
In de zin van deze verzekering wordt verstaan onder: 
 
Woonhuis: de op het polisblad vermelde woning met bijgebouwen, zoals schuren en garages, welke uitsluitend in gebruik zijn bij verzekerde. 
Glas: ruiten, behorende bij het woonhuis, die dienen tot het doorlaten van daglicht en die zijn geplaatst in ramen, dakramen, deuren en 
lichtkoepels. Ruiten kunnen ook van daglichtdoorlatend kunststof zijn. 
Bijzonder glas: gebrandschilderd, geëtst, gezandstraald of gebogen glas en glas in lood.  
 
3.2 Wat is verzekerd 
Deze verzekering biedt dekking voor elke schade aan in het woonhuis of bijgebouwen aanwezige glas, mits deze schade plotseling en 
onvoorzien werd veroorzaakt of is ontstaan door breuk. 
 
3.3 Verzekerd bedrag 
a. Het verzekerd bedrag, de maximale uitkering per gebeurtenis, is:  

1. € 500,- bij schade aan bijzonder glas;  
2. € 1.000,- bij schade aan een volglazen deur; 
3. € 1.000,- bij schade aan vacuüm glas.  

b. Voor het overige is zij niet beperkt.  
 
3.4 Welke kosten zijn verzekerd 
Bovenop het verzekerde bedrag wordt bij een gedekte schade vergoed:  
a. de kosten van een noodvoorziening;  
b. de kosten van het inzetten van nieuw glas;  
c. de kosten van zonwerend materiaal, dat zich tussen dubbelwandige ruiten bevindt;  
d. de kosten van op het glas aangebrachte versieringen, zoals beschilderingen, opschriften en/of folie. De maximumvergoeding bedraagt  
€ 500,- per gebeurtenis. 
 
3.5 Uitkering 
Wij vergoeden het te vervangen glas van een gelijkwaardige soort en uitvoering, de kosten van het plaatsen en ook de daarbij behorende 
bevestigingsmaterialen. 
 
3.6 Wat is niet verzekerd 
Deze verzekering biedt geen dekking voor schade als gevolg van: 
a. brand;  
b. explosie; 
c. molest; 
d. atoomkernreactie; 
e. aardbeving; 
f. vulkanische uitbarsting; 
g. overstroming; Niet van belang is of de overstroming een gevolg is van een verzekerde gebeurtenis. 
h. verbouwing of verplaatsing; Hieronder wordt verstaan de schade ontstaan door of tijdens een verbouwing van (een gedeelte van) het 

woonhuis, dan wel de schade door verplaatsing, verandering of bewerking van het glas, zoals bij het plaatsen van nieuwe kozijnen en/of 
deuren. 

i. buiten gebruik, gekraakt zijn; Hieronder wordt verstaan de schade ontstaan door of tijdens het langer dan 2 maanden onbewoond of 
gekraakt zijn of leegstaan van (een gedeelte van) het woonhuis. 
 

Daarnaast biedt deze verzekering geen dekking voor schade aan: 
1. glas in lood, indien ontstaan als gevolg van slijtage of versterking van de loodstrippen;  
2. glas in windschermen en balkon- en/of terreinafscheidingen;  
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3. glas in broei- en/of kweekkassen. 
 
3.7 Bekendheid 
Hierbij verklaren wij bij het aangaan van de verzekering bekend te zijn met ligging, bouwaard, dakbedekking, constructie, inrichting, gebruik 
en bestemming van de op het polisblad omschreven woning. Ook verklaren wij bekend te zijn met de omgeving waarin de woning is 
gesitueerd. Dit neemt niet weg dat u ons van de wijzigingen als in het volgende artikel (3.9) bedoeld wél zo spoedig mogelijk op de hoogte 
moet stellen. 
 
3.8 Wijzigingen en gevolgen 
Wijzigingen in de bestemming van het op het polisblad omschreven woonhuis moet u binnen dertig dagen aan ons doorgeven. Wij berichten u 
in dan zo spoedig mogelijk of – en zo ja; tegen welke voorwaarde(n) en/of premie – de verzekering kan worden voortgezet. Bij het nalaten van 
deze verplichting vervalt na de termijn van dertig dagen uw recht op schadevergoeding. Dit is anders in het geval wij deze verzekering onder 
dezelfde voorwaarden zouden hebben voortgezet. 
 
3.9 Indexering premie 
Jaarlijks kan  de premie, per hoofdpremievervaldatum, worden aangepast aan de hand van het glasindexcijfer dat is ontleend aan het 
indexcijfer voor bouwkosten van het Bureau Documentatie Bouwwezen. 
 
3.10 Schadevaststelling 
a. Voorzover de omvang van de schade en de hoogte van de kosten niet in onderling overleg worden vastgesteld, zullen deze door een door 

ons aan te wijzen deskundige worden vastgesteld. Dit gebeurt mede op basis van de door u verstrekte gegevens en inlichtingen;  
b. Indien er verschil van mening is over de hoogte van het schadebedrag, de omvang en/of de oorzaak van de schade heeft u het recht voor 

eigen rekening ook een deskundige in te schakelen. Als de deskundigen geen overeenstemming bereiken, wordt de zaak voorgelegd aan 
een derde deskundige, die een voor beide partijen bindende uitspraak zal doen. De kosten daarvan worden gedragen door degene die in 
het ongelijk is gesteld;  

c. Inschakeling van een expert betekent overigens niet dat wij erkennen een uitkeringsverplichting te hebben. De polisdekking zal 
afzonderlijk worden beoordeeld. 

 
3.11 Vergoeding 
Indien u recht heeft op schadevergoeding, dan behouden wij ons het recht voor deze schade te vergoeden door levering in natura. 
 
  


