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Toelichting Bijzondere voorwaarden module Glasbreuk
Als op uw polisblad staat dat u de module Glasbreuk heeft afgesloten, heeft u recht op de dekking die we
beschrijven in de artikelen van deze bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden van de OOM
Combinatiepolis, de bijzondere voorwaarden en de begrippenlijst vormen een geheel. Lees ze daarom alle
drie goed door.

Inhoudsopgave
1. Wat zijn de verzekerde gebeurtenissen van de module Glasbreuk?
2. Welke glassoorten zijn verzekerd?
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1. Wat zijn de verzekerde gebeurtenissen van de module
Glasbreuk?
In onderstaande tabel lichten we toe wat wel en niet onder de dekking van uw verzekering valt.
Schadegebeurtenis

Wel verzekerd

Niet verzekerd

Glasbreuk

Bij schade door breuk van het
verzekerde glas:
• de kosten om het verzekerde glas
te vervangen door gelijksoortig
glas;
• de kosten om het glas te zetten;
• de kosten van een noodvoorziening.

Schade door:
• andere beschadigingen dan breuk,
waaronder schade door krassen;
• glasschade door achterstallig
onderhoud, brand of ontploffing;
• glasschade tijdens de aanbouwperiode en tijdens een verbouwing
van het gebouw;
• schade door verplaatsing,
verandering, beschildering of
versiering van het glas;
• verandering van de sponningen
waarin het glas is geplaatst;
• gevolgschade van de glasbreuk.

Dit geldt ook als de glasbreuk wordt
veroorzaakt door een slechte
eigenschap van de verzekerde zaak
zelf.

Staat op uw polisblad dat u beschildering en belettering heeft meeverzekerd? Dan zijn ook de kosten om
beschildering en belettering te herstellen verzekerd tot maximaal het verzekerd bedrag dat op uw polisblad
staat.

2. Welke glassoorten zijn verzekerd?
In onderstaande tabel lichten we toe welke glassoorten zijn verzekerd.
Wel verzekerd

Niet verzekerd

De volgende glassoorten zijn verzekerd:
• enkel of meerwandig glas, tot maximaal de kosten om
dit glas – indien mogelijk – te vervangen door enkel of
meerwandig glas van dezelfde soort en kwaliteit;
• glas in windschermen;
• liggend draadglas (alleen als de breuk lekkage
veroorzaakt).

De volgende glassoorten zijn niet verzekerd:
• glas dat niet bestemd is voor het doorlaten van licht of
als afsluiting;
• glas dat niet bij verzekerde zaak hoort;
• bewerkt glas en andere bijzondere soorten glas;
• beschilderd, gebogen, verzilverd of geslepen glas,
glas-in-lood of glas dat op een andere manier is
bewerkt;
• glas dat dikker is dan 8 mm en andere bijzondere
soorten glas, bijvoorbeeld kogelwerend glas;
• glas in portieken en trappenhuizen;
• staand draadglas.
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De handelsnaam OOM Verzekeringen wordt gebruikt door OOM Holding N.V.
(KvK Den Haag 27194193), OOM Global Care N.V. (AFM 12000623, KvK Den Haag
27111654), OOM Schadeverzekering N.V. (AFM 12000624, KvK Den Haag
27155593) en “O.O.M.” Onderlinge Molestverzekering-Maatschappij U.A.
(KvK Den Haag 27117235). Deze ondernemingen zijn statutair gevestigd in
Den Haag en houden gezamenlijk kantoor in Rijswijk.
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