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Voorwaarden
Glasverzekering
Het Ondernemerspakket

Deze specifieke voorwaarden vormen één geheel met  
de Algemene voorwaarden van Het Ondernemerspakket.  
Bij verschil tussen deze beide voorwaarden gaan de  
bepalingen van de specifieke voorwaarden vóór op de  
Algemene voorwaarden.

Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen

Artikel 1.1 Verzekerde
De verzekeringnemer en/of de natuurlijke of rechtspersoon die 
op grond van de polis rechten kan ontlenen aan de polis.

Artikel 1.2 Verzekerd glas
Het op de polis omschreven glas, dienende tot lichtdoorlating in 
ramen en deuren. 

Artikel 1.3 Soorten glas
1  Normaal glas: blank floatglas en standaard blanke thermo-

pane beglazing (bestaande uit twee bladen blank floatglas) 
in ramen en deuren dienende tot lichtdoorlating met een 
maximale oppervlakte van 13m2 en een maximale dikte per 
glasblad van 12mm. 

2 Bijzonder glas: 
 –  glas voorzien van opschriften, belettering, versiering, folie, 

zilverbies voor alarmbeveiliging, 
 –  gebogen ruiten, 
 –  gelaagd glas, 
 –  gehard glas, veiligheidsglas, hardglazen deuren, 
 –  gekleurd glas, 
 –  draadglas, 
 –  model gesneden glas, 
 –  glas in lood, 
 –  antiek glas, 
 –  geëtste-, zandgestraalde-, gebrandschilderde ruiten, 
 –  andere, niet onder 1.3.1 en 1.3.2 genoemde glassoorten. 
3 Glas in vitrines en toonbanken. 

Artikel 1.4 Noodvoorziening 
De kosten van een getroffen noodvoorziening na glasbreuk voor 
een tijdelijke afdichting.

Artikel 2 Omvang van de dekking

Artikel 2.1 Kosten van vervanging na breuk
De kosten van het vervangen na breuk van het verzekerde glas 
van het op de polis omschreven soort(en), indien dit onmiddellijk 
en uitsluitend het gevolg is van een onvoorziene gebeurtenis, ook 
als dit het gevolg is van eigen gebrek, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 8 en 15 van de Algemene voorwaarden en  
artikel 2.3 van deze specifieke voorwaarden glasverzekering. 

Artikel 2.2 Kosten voor noodvoorziening 
De kosten voor de noodvoorziening na de breuk van het verze-
kerde glas.

Artikel 2.3 Uitsluitingen
Naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene voorwaarden  
van Het Ondernemerspakket is ook niet verzekerd breuk  
en/of schade: 
1 door brand en/of ontploffing; 
2  door aardbeving en/of vulkanische uitbarsting en/of  

overstroming; 

3  door (ver)plaatsing, verandering, beschildering, versiering of 
bewerking van het verzekerde glas,tenzij uitdrukkelijk in de  
polis meeverzekerd; 

4  door verbouwing, reparatie of aanbouw tenzij verzekering-
nemer bewijst, dat de breuk geen verband houdt met deze 
werkzaamheden; 

5  door leegstand of kraak van (gedeelte van) het gebouw langer 
dan veertien dagen; 

6  door eigen gebrek bij glas in lood of draadglas; 
7 aan glas in niet gemonteerde voorzetramen; 
8 aan glas dat bij aanvang van de verzekering stuk is; 
9  aan glas in balkon- en/of terreinafscheidingen, windschermen, 

portieken, trappenhuizen en gemeenschappelijke ruimten.

Artikel 3 Specifieke schadebepalingen

Artikel 3.1 Thermopane
Thermopane of andere meerwandige ruiten worden alleen  
vergoed wanneer zij geheel volgens fabrieksvoorschriften zijn 
geplaatst. 

Artikel 3.2 Reparaties 
Verzekerde is gerechtigd schaden tot € 250 zonder voorkennis 
aan verzekeraar te laten herstellen. De gespecificeerde schade-
nota moet zo spoedig mogelijk naar de maatschappij worden 
gezonden. 

Artikel 3.3 Nota’s 
Schadevergoeding vindt uitsluitend plaats na overlegging van de 
betreffende gespecificeerde schadenota(’s).

Artikel 4 Overige bepalingen

Artikel 4.1 Index 
Jaarlijks wordt de premie per premievervaldag verhoogd of  
verlaagd met een percentage dat wordt ontleend aan de index- 
cijfers voor bouwkosten van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. Als in de omschrijving van het glas in de polis verze-
kerde bedragen zijn vermeld, dan is daarop de indexclausule van 
toepassing ook al zal daarvan in de polis geen aantekening  
worden gedaan. 

Artikel 4.2 Risicowijziging en meldingsplicht
De verzekerde dient de maatschappij schriftelijk in kennis te 
stellen van: Een wijziging van omschreven bestemming of de 
glassituatie, van leegstand van het gebouw of als zelfstandig aan 
te merken deel ervan, het buiten gebruik zijn van het gebouw of 
als zelfstandig deel ervan voor een periode, die naar verwach-
ting, langer dan 8 weken zal duren, of het geheel of gedeeltelijk  
gekraakt zijn van het gebouw. Na zo een wijziging van de 
omschreven bestemming of glassituatie wordt de dekking onge-
wijzigd voortgezet. Na een van de overigen wijzigingen biedt de 
verzekering geen dekking meer. 


