
Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene voorwaarden Brand

Bijzondere Voorwaarden
Glasverzekering

GLS2010

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1.1	 Verzekerd	glas

 Het in het polisblad omschreven glas dat tot lichtdoor-

lating of tot afsluiting dient en dat behoort tot het (de) 

gebouw(en) en/of tot het (de) verplaatsbare object(en), 

rekening houdend met de dekking als omschreven in artikel 

2.2 t/m 2.4.

Artikel 2. Omvang van de dekking

2.1	 Algemeen

 De maatschappij verbindt zich onder de hierna volgende 

voorwaarden het verzekerde glas in geval van breuk voor 

haar rekening te doen vervangen door gelijksoortig glas, 

ongeacht of dit is veroorzaakt door eigen gebrek, eigen 

bederf of uit de aard en de natuur van het verzekerde glas 

zelf onmiddellijk voortspruit.

2.2	 Bijzondere	glassoorten

a. Beschilderd, gebogen, verzilverd, glas-in-lood, geslepen 

of op andere wijze bewerkt glas dan wel meerwandig 

of een ander bijzonder soort glas dan wel glas met een 

grotere dikte dan 8 mm wordt voor zover mogelijk ver-

vangen als ware het onbeschilderd, ongebogen, effen of 

enkelwandig glas dan wel glas van een normale dikte 

(6-8 mm), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengeko-

men;

b. Liggend draadglas zal eerst door de maatschappij wor-

den vervangen, indien breuk daarvan lekkage veroor-

zaakt;

c. Staand draadglas met een of meer enkelvoudige barsten 

komt niet voor vervanging voor rekening van de maat-

schappij in aanmerking.

d. Breuk van een door verzekeringnemer opgegeven bij-

zondere soort van glas of van door hem opgegeven glas 

met een grotere dikte dan 8 mm is onder de verzekering 

begrepen. Schade aan glas-in-lood ruiten, veroorzaakt 

of mogelijk geworden door slijtage of enig ander gebrek 

van het lood, blijft uitgesloten.

2.3	 Noodvoorziening

 De maatschappij zal in geval van breuk van het verzekerde 

glas ook de kosten van noodvoorziening vergoeden.

2.4	 Aanvullende	dekkingen

 Mits uitdrukkelijk vermeld op het polisblad en de daarvoor 

extra premie is voldaan, is meeverzekerd:

a. Windschermen

 Onder het verzekerde glas wordt mede verstaan het 

door verzekeringnemer opgegeven glas in windscher-

men.

b. Bewerkt glas

 De kosten van vervanging van de door de verzekering-

nemer opgegeven beschilderde, gebogen, verzilverde, 

geslepen of op andere wijze bewerkte ruiten zijn mede 

onder de verzekering begrepen tot ten hoogste het in 

het polisblad genoemde bedrag per ruit.

c. Meerwandig glas

 De kosten van vervanging van het door de verzekering-

nemer opgegeven meerwandig glas zijn onder de ver-

zekering begrepen. Breuk van dit glas, veroorzaakt of 

mogelijk geworden, doordat de door de fabrikant gege-

ven voorschriften voor het inzetten niet zijn opgevolgd, 

dan wel het gevolg zijn van fabricagefouten, blijft wel 

uitgesloten.

d. Bedrijfsschade

1 Verzekerd wordt de bedrijfsschade, verminderd met 

eventuele besparingen, als gevolg van, tijdens de 

duur van deze overeenkomst, plotseling ontstane 

schade aan of verlies van het gevaarsobject, die ver-

oorzaakt is door breuk, ongeacht of dit is veroor-

zaakt door eigen gebrek, eigen bederf of uit de aard 

en de natuur van het gevaarsobject zelf onmiddellijk 

voortspruiten.

2 Specifieke bepalingen voor de bedrijfsschadeverze-

kering zijn neergelegd in het Clausuleblad Bijzondere 

voorwaarden Bedrijfsschadeverzekering, dat inte-

graal deel uitmaakt van deze voorwaarden.

e. Einde aanvullende dekkingen

1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 10 van de 

Algemene voorwaarden Brand eindigen de aanvul-

lende dekkingen op dezelfde datum als waarop de 

glasverzekering bij de maatschappij eindigt.

2 De bedrijfsschadeverzekering eindigt tevens als de 

brandverzekering bij de maatschappij eindigt.

Artikel 3. Uitsluitingen

Naast de in artikel 4 van de Algemene voorwaarden Brand 

genoemde uitsluitingen, is verder van de verzekering uitgesloten 

schade:

3.1 aan glas in portieken en trappenhuizen;

3.2 ontstaan ten gevolge van achterstallig onderhoud;
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3.3 door brand of ontploffing;

3.4 tijdens de periode van aanbouw of door enige verbouwing 

van het perceel, waarin het glas is geplaatst of door ver-

plaatsing, verandering, bewerking, beschildering of versie-

ring van het glas dan wel door verandering van de spon-

ningen, waarin het glas is geplaatst;

3.5 zodra en zolang enig deel van het grond- of luchtgebied 

van het land waarin het verzekerde glas zich bevindt, 

betrokken is in oorlog, oorlogsgeweld, gewapende interna-

tionale actie, vijandelijke inval of burgeroorlog, door:

a. vliegtuigen, projectielen of ontploffingsmiddelen, 

gebruikt door, bestemd voor of achtergelaten door 

enige gewapende macht, ongeacht hoe het evenement 

mocht zijn ontstaan;

b. gedragingen van leden van enige gewapende macht 

welke zodanig afwijken van de in het normale burger-

lijke verkeer gangbare normen, dat zij redelijkerwijs 

geacht kunnen worden te zijn beïnvloed door het feit 

dat enig deel van het grond- of luchtgebied van het 

land, waarin het verzekerde glas zich bevindt, betrok-

ken is in oorlog, oorlogsgeweld, gewapende interna-

tionale actie, vijandelijke inval of burgeroorlog; een en 

ander voor zover zodanige breuk niet reeds krachtens 

het onder 4.1 (molest) bepaalde van de Algemene voor-

waarden Brand is uitgesloten.

Artikel 4. Schaderegeling

4.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de Algemene 

voorwaarden Brand dient verzekeringnemer in geval van 

schade contact op te nemen met de maatschappij en het 

vervangen glas ter beschikking van de maatschappij te stel-

len.

4.2 De maatschappij zal na melding van de schade de schade-

regeling ter hand nemen. De herstelkosten zullen door de 

maatschappij aan verzekeringnemer worden vergoed, tenzij 

anders wordt overeengekomen.
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