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Clausuleblad Glas versie 11-04 
Samenwerking Glasverzekering 
 
Dit clausuleblad is uitsluitend van kracht voor die risico’s waar uit het polisblad blijkt dat glas is verzekerd. 
 
Artikel 1 Omschrijving van de dekking  
Deze verzekering geschiedt mede tegen breuk van het binnen- en buitenglas aanwezig in ramen, deuren en koepels dienende tot 
lichtdoorlating of afsluiting.  
 
Artikel 2 Meeverzekerd glas  
Onder glas wordt in dit verband ook verstaan:  
- meerwandig isolerend glas, zoals thermopane, polyglas, multiplane en gemonteerde voorzetramen;  
- gelaagd en gehard glas (inclusief hardglazen deuren);  
- lichtdoorlatende kunststof.  
Voor woonhuizen geldt de dekking ook voor glas in windschermen en in balkon- en terreinafscheidingen van de woning.  
 
Artikel 3 Algemene uitsluitingen  
Niet verzekerd is de schade aan het glas door breuk:  
 
3.1 veroorzaakt door evenementen zoals genoemd in de uitsluitingen van de algemene polisvoorwaarden.  

 

3.2 ontstaan aan een geheel of grotendeels leegstaand of niet meer in gebruik zijnde gebouw, waarbij de leegstand of buiten 
gebruikstelling langer dan 30 (dertig) dagen duurt of naar verwachting zal duren.  

 

3.3 ontstaan zolang het gebouw geheel of gedeeltelijk is gekraakt.  
 
Artikel 4 Bijzondere uitsluitingen  
Tenzij uitdrukkelijk anders in de verzekeringsovereenkomst bepaald, is niet (mede-) verzekerd schade of beschadigingen:  
 
4.1 niet zijnde breuk.  

 

4.2 ten gevolge van slijtage, ouderdom, eigen gebrek bij glas in lood of draadglas.  

 

4.3 aan glas dat voor de aanvang van de verzekering al beschadigd was.  

 

4.4 ontstaan door brand, ontploffing, blikseminslag, lucht- en ruimtevaartuigen, instorting, verzakking en/of verwaarlozing van 
het gebouw.  

 

4.5 ontstaan tijdens nieuwbouw of verbouwing van het gebouw of een gedeelte daarvan, tenzij verzekerde bewijst dat de breuk 
geen verband houdt met de werkzaamheden.  

 

4.6 ontstaan door of ten gevolge van verplaatsing, verandering, (over)verhitting, versiering, beschildering of bewerking van het 
glas, verandering van de sponningen waarin het glas is geplaatst.  

 

4.7 aan glas in windschermen (niet zijnde balkonafscheidingen), glas in terreinafscheidingen, glas in niet gemonteerde 
voorzetramen, glas in volières, glas in broei- en kweekkassen, glas in vitrines, geëmailleerd glas als gevelbekleding en glazen 
bouwstenen.  

 

4.8 aan de op de verzekerde ruiten aangebrachte beschilderingen, beplakkingen, etsen, versieringen, opschriften, folies en 
alarmstrippen.  

 

4.9 door breuk aan meerwandige geprefabriceerde glassoorten bestaande uit vermindering van doorzicht (lek/blindslag) of 
andere niet door van buiten komende onheil ontstane beschadigingen, bijvoorbeeld door plaatsings- en/of fabricagefouten.  

 

4.10 ten gevolge van kleurverschil dat ontstaat na vervanging ten opzichte van de nog aanwezige beglazing.  
 
Artikel 5 Schade  
In geval van een gedekte glasschade zal de maatschappij:  
5.1 het gebroken glas zo spoedig mogelijk door ander glas van dezelfde soort en hoedanigheid laten vervangen;  
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5.2 de kosten voor redelijkerwijs noodzakelijke noodvoorzieningen voor zijn rekening nemen, voor zover de schademelding en 
het herstel loopt via de maatschappij. Voor alle overige gevallen bedraagt de maximale schadevergoeding voor 
noodvoorzieningen € 250,- per schadegeval.  

 

5.3 de opruimingskosten vergoeden. Hieronder wordt verstaan uitsluitend de niet reeds in de vervanging van het gebroken glas 
begrepen kosten van wegruimen en/of afbraak van het verzekerde glas voor zover deze wegruiming en/of afbraak het 
noodzakelijke gevolg is van een door de polis gedekte schade.  
 
Artikel 6 Indexering  
6.1 Ieder jaar wordt per premievervaldag de premie verhoogd of verlaagd in overeenstemming met de  glasindex.  
 
6.2 Indien een promillage van de herbouwwaarde als premiemaatstaf geldt, wordt het verzekerd bedrag en in evenredigheid 
daarmee de premie verhoogd of verlaagd overeenkomstig de van kracht zijnde index.  
 
Artikel 7 Onderverzekering en Eigen Risico  
Op deze regeling is geen onderverzekering en geen eigen risico van toepassing. 
 
 
 


