Glas verzekering
Verzekeringsvoorwaarden GL042
Bijzondere voorwaarden
De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en
worden geacht daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde verzekeringsvoorwaarden en het
clausuleblad maken deel uit van dat geheel.

ARTIKEL 1

4.3 Specifiek gebruik van glas
a) aan glas in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen;
b) aan glas in portieken en trappenhuizen voor
gemeenschappelijk gebruik;
c) aan glas dat door kit aaneengehecht is;
d) aan versieringen op glas tenzij blijkens aantekening op het
polisblad uitdrukkelijk verzekerd;
e) aan glas in een leegstaand of gekraakt gebouw of in een
gebouw in aanbouw en/of verbouwing.

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
1.1 Glas
ruiten, dienende tot lichtdoorlating, als omschreven op het
polisblad. Onder ruiten wordt mede verstaan voor
lichtdoorlating dienend kunststof;
1.2 Noodvoorziening
voorlopige voorziening om na een verzekerde gebeurtenis een
daardoor ontstane opening te dichten in afwachting van
definitief glasherstel.

ARTIKEL 5
SCHADEVERGOEDING

ARTIKEL 2

Naast de bepalingen omtrent schade als vermeld in de BR023,
geldt het navolgende:

SAMENHANG VOORWAARDEN
Deze voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met de van
toepassing verklaarde voorwaarden brandverzekering bedrijven
(BR023)
ARTIKEL 3
OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING
Verzekerd is:
a) breuk van glas;
b) noodvoorziening. In geval van breuk van verzekerd glas
zullen ook de kosten van een deugdelijke nood -voorziening
worden vergoed tot maximaal van Euro 300,00

ARTIKEL 6
DEPOT
Bij verschil van de tekst van deze voorwaarden met de
Voorwaarden glasverzekering (GL081) die op 12 juni 2008 bij de
Kamer van Koophandel te Enschede is gedeponeerd, zullen alleen
de bepalingen van de laatste van kracht zijn.

ARTIKEL 4
UITSLUITINGEN
Naast de uitsluitingen als vermeld in de BR023 gelden de
volgende uitsluitingen:
4.1 Bewerking en/of verplaatsing
ontstaan door bewerking en/of verplaatsing van glas en/of
kozijnen;
4.2 Eigen gebrek
ontstaan door eigen gebrek. Ten aanzien van glas in lood
betekent dit, dat schade hetzij aan het glas hetzij aan het lood
of aan beide, welke een gevolg is van of verergerd is door slijtage
of ander gebrek van het lood, niet wordt vergoed;

GL042

De schadevergoeding omvat:
a) het doen plaatsen van glas qua grootte, soort en
kwaliteit gelijk aan de toestand zoals die was voor de
breuk. In plaats van vergoeding in natura staat het
verzekeraar vrij de kostprijs van het glas vermeerderd
met inzetloon in geld te vergoeden. Behalve bij
etalageruiten zullen draadruiten ingeval van schade
slechts dan worden vervangen, indien de breuk lekkage
veroorzaakt;
b) de door of namens verzekerde verrichte uitgaven voor
noodvoorziening.
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