
ART. 1 OMVANG VAN DE DEKKING

Met inachtneming van de overige bepalingen van deze polis omvat de 
verzekering;

a.  bij woon- en woonwinkelhuizen: alle tot het verzekerde pand behorende 
glas in ramen en deuren dienende tot lichtdoorlating;

b.  bij andere panden: het glas van de ruiten als omschreven of 
gespecificeerd op de polis;

c.   de verzekering dekt de schade aan het verzekerde glas tengevolge van 
breuk, inclusief de inzetkosten van het glas, alsmede de kosten voor het 
aanbrengen van noodvoorzieningen, waaronder ook begrepen - indien 
nodig - noodruiten na overleg met ons.

ART.2  UITSLUITINGEN

Van deze verzekering is uitgesloten schade als gevolg van;

a. verplaatsing, verandering of bewerking van het glas;

b.    verbouwing of aanbouw van het pand, waarin het glas zich bevindt,  
tenzij dit risico is meeverzekerd of u bewijst dat de schade er niet door is 
veroorzaakt;

c.  foutieve constructie of onvoldoende onderhoud van het gebouw;

d. schade die op andere polissen is gedekt.

Tenzij anders op de polis is bepaald, heeft deze verzekering geen betrekking 
op:

e.  glas in windschermen, op balkons, in trappenhuizen, in portieken of in  
terreinafscheidingen;

f. op het glas aangebrachte beschilderingen, opschriften of versieringen;

g. gebogen, bewerkt, gebrandschilderd glas of glas in lood;

h. liggend glas met een oppervlakte van meer dan 1 m2;

i.  ruiten, die met speciale voorzieningen (hangsteiger, stelling, kraan en 
dergelijke) geplaatst moeten worden.

ART. 3  BIJZONDERE SCHADEREGELING EN DE 
SCHADEVERGOEDING

1.  Wij zullen het gebroken glas zo spoedig mogelijk door ander glas van 
dezelfde soort en hoedanigheid doen vervangen, dan wel de kostprijs 
van het glas, vermeerderd met de inzetkosten, in geld vergoeden.

2.  Zonder voorafgaande toestemming van ons mogen gebroken ruiten 
worden vervangen, mits de kosten hieraan verbonden beneden ? 250,- 
blijven.

Op de in te leveren nota dienen de datum en de oorzaak van de schade 
vermeld te worden.

ART. 4  TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE  
VOORWAARDEN

Op deze verzekering zijn mede van toepassing 
alle bepalingen van de Algemene Voorwaarden 
alsmede de Algemene Begripsomschrijvingen.
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