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b. Ook gedekt zijn:
- de schade die is veroorzaakt door eigen gebrek,
eigen bederf of die uit de aard en de natuur van het
verzekerde glas onmiddellijk voortkomt; en
- de kosten van noodvoorziening.
c. Onder verzekerd glas wordt verstaan: het glas dat op
het polisblad is vermeld.
De volgende bijzondere glassoorten vallen hier ook
onder:
- Meerwandig glas.
De kosten van vervanging van het op het polisblad
omschreven meerwandige glas is verzekerd tot ten
hoogste het bedrag dat het zou kosten om, voor
zover dat mogelijk is, te vervangen door naar soort
en kwaliteit gelijkwaardig meervoudig glas.
- Glas in windschermen.
- Liggend draadglas.
Voorwaarde is dat de breuk van het liggend draadglas lekkage veroorzaakt.
- Staand draadglas.
Niet gedekt is staand draadglas met een of meer
barsten.
d. Als op het polisblad vermeld is dat beschildering en
belettering is meeverzekerd en de extra premie die
voor deze dekking is verschuldigd, tijdig betaald is, dan
vergoedt OOM ook de kosten voor het herstellen van
beschildering of belettering. De kosten worden vergoed
tot maximaal het voor deze dekking verzekerde bedrag
zoals dat op het polisblad is vermeld.

Algemene en bijzondere voorwaarden
1
Gedekte gevaren
1
Omvang van de dekking
1
Algemene voorwaarden gedeeltelijk niet van
toepassing1
Omvang van de dekking
1
Uitsluitingen
1
Niet dienend tot lichtdoorlating of afsluiting
1
Geen breuk
1
Bewerkt glas en andere bijzondere soorten glas
1
Portieken en trappenhuizen
1
Achterstallig onderhoud
1
Brand of ontploffing
1
Aanbouw/verbouwing of verandering van het glas 2
Verplichtingen voor verzekeringnemer bij schade
2

1. Algemene en bijzondere
voorwaarden
Als op het polisblad vermeld is dat de module Glasbreuk is
afgesloten en de premie die voor deze module is verschuldigd,
tijdig betaald is, dan bestaat er recht op de dekking zoals is
omschreven in de artikelen in deze bijzondere voorwaarden. Deze
artikelen moeten wel in samenhang gelezen worden met de algemene voorwaarden.

2. Gedekte gevaren

4. Uitsluitingen

Het gedekte gevaar is: Glasbreuk.
In aanvulling op wat bepaald is in het artikel “Uitsluitingen” in de
algemene voorwaarden gelden de volgende uitsluitingen:
4.1 Niet dienend tot lichtdoorlating of afsluiting
Niet verzekerd is schade aan glas dat niet dient tot lichtdoorlating of tot afsluiting of dat niet behoort tot het
gebouw of het verplaatsbare object.
4.2 Geen breuk
Niet verzekerd zijn andere beschadigingen dan breuk, waaronder in elk geval schade door krassen.
4.3 Bewerkt glas en andere bijzondere soorten glas
Niet verzekerd is schade aan:
a. beschilderd, gebogen, verzilverd of geslepen glas, glasin-lood of op een andere wijze bewerkt glas;
b. glas van een bijzondere soort; en
c. glas met een grotere dikte dan 8 mm.

3. Omvang van de dekking
3.1

3.2

Algemene voorwaarden gedeeltelijk niet van toepassing
De dekking zoals omschreven in het artikel “Omvang van
de dekking” in de algemene voorwaarden is niet van toepassing. Wel blijven de bepalingen “Onzeker voorval” en
“Terrorisme” onverminderd van toepassing.
Omvang van de dekking
a. Als er sprake is van breuk van het verzekerde glas, dan
vergoedt OOM de kosten van vervanging door gelijksoortig glas. Ook vergoed worden de kosten van het
zetten.
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5. Verplichtingen voor
verzekeringnemer bij schade

Portieken en trappenhuizen
Niet verzekerd is schade aan glas in portieken en trappenhuizen.
Achterstallig onderhoud
Niet verzekerd is schade aan glas die ontstaan is ten
gevolge van achterstallig onderhoud.
Brand of ontploffing
Niet verzekerd is schade aan glas die ontstaan is ten
gevolge van brand of ontploffing.
Aanbouw/verbouwing of verandering van het glas
Niet verzekerd is schade aan glas die ontstaan is tijdens de
periode van aanbouw. Ook niet verzekerd is schade aan
glas die ontstaan is door enige verbouwing van het perceel
waarin het glas is geplaatst, of door verplaatsing, verandering, beschildering of versiering van het glas of door verandering van de sponningen waarin het glas is geplaatst.

In aanvulling op wat bepaald is in het artikel “Verplichtingen voor
verzekeringnemer bij schade” in de algemene voorwaarden geldt
dat het vervangen glas aan OOM ter beschikking gesteld moet
worden.
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