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Het nieuwe bedrag geldt voor het verzekeringsjaar dat op de genoemde
premievervaldag ingaat.
De jaarlijkse verhoging geldt niet voor de maximum verzekerde bedragen die
wij in deze Bijzondere Voorwaarden aangeven.

Artikel 5

Omvang van de dekking
1.

2.
3.

Artikel 1

Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze Bijzondere Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Gebouw
Het op het polisblad omschreven gebouw en de daarbij behorende
bijgebouwen.
2. Ruiten
Alle (kunststof)ruiten die dienen tot lichtdoorlating en aanwezig zijn in de
ramen en deuren van het gebouw. Hieronder verstaan wij ook ruiten en
deuren van hardglas.
Ruiten die vallen onder het begrip ‘speciaal glas’ verstaan wij hier niet
onder.
3. Speciaal glas
Hieronder verstaan wij:
ruiten in windschermen, balkon- en terreinafscheiding en
gebrandschilderd, geëtst en versierd glas,
gebogen glas.
4. Verzekerde:
u;
degenen die op het polisblad als zodanig (of: als verzekerde) worden
vermeld.

Artikel 2

Geldigheidsgebied

4.

Gebouw
Wij verlenen dekking voor schade veroorzaakt door breuk aan de in het
gebouw in ramen en deuren aanwezige ruiten. De ruit(en) moet(en) dienen
tot lichtdoorlating en moet(en) ten gevolge van de breuk zijn/haar functie
hebben verloren.
Toonbanken en vitrines
De dekking geldt ook voor breuk van glasplaten van toonbanken en
vitrines.
Speciaal glas en beschildering
Alleen als het op het polisblad is vermeld, is meeverzekerd:
a. de breuk van ruiten in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen.
Alleen als het op het polisblad is vermeld, is tot maximaal het bedrag
dat op het polisblad is genoemd, meeverzekerd:
b. breuk van gebrandschilderd, geëtst en versierd glas;
c. breuk van gebogen glas;
d. het na breuk opnieuw aanbrengen van beschilderingen en
beletteringen.
Noodvoorzieningen
In geval van breuk van de verzekerde (speciaal)glas- en kunststofruiten
verlenen wij dekking voor de kosten van een noodvoorziening.

Artikel 6

Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen,
gelden de volgende bepalingen.
Wij verlenen geen dekking voor breuk:
1. als gevolg van slijtage van het lood in glas-in-loodruiten;
2. veroorzaakt door brand, ontploffing of blikseminslag;
3. veroorzaakt tijdens de aanbouw, verbouw of gedurende een langer dan
2 maanden durende leegstand van het gebouw.

Artikel 7

Eigen risico

De verzekering is geldig binnen Nederland.

Voor schade aan glasplaten in toonbanken en vitrines geldt een eigen risico
van € 50,- per gebeurtenis.

Artikel 3

Artikel 8

Risico-omschrijving en verzekerd
bedrag
1.
2.

De gegevens die voor de risico-omschrijving op het polisblad staan
vermeld, beschouwen wij als door u te zijn verstrekt.
Het verzekerde bedrag voor speciaal glas dat op het polisblad staat
vermeld, beschouwen wij als door u opgegeven.

Verplichtingen bij schade
Zodra de verzekerde of de begunstigde op de hoogte is van een gebeurtenis
die voor ons aanleiding kan zijn om een vergoeding te doen, moet hij ons de
gegevens van alle andere verzekeringen, die voor de op deze polis verzekerde
zaken zijn afgesloten, aan ons op geven.

Artikel 9
Artikel 4

Indexering
Op de jaarlijkse premievervaldag verhogen of verlagen wij het verzekerde
bedrag met het percentage dat gelijk is aan de laatste door het Centraal
Bureau voor de Statistiek gepubliceerde indexcijfers van bouwkosten.
Het nieuwe verzekerde bedrag ronden wij naar beneden af op een veelvoud
van € 50,-.
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Vergoeding van de schade
Naar keuze van verzekerde zal bij breuk van het glas:
a. dit zo spoedig mogelijk door ons worden vervangen door ander glas van
dezelfde soort en grootte of
b. de kostprijs van het glas worden vergoed, uitgaande van dezelfde soort
en grootte, inclusief de kosten voor het inzetten van het glas in de
sponningen.
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Artikel 10

Terugbetaling van premie
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering betalen wij de premie over het
resterende deel van de verzekeringstermijn terug als en voor zover dit billijk is.

Artikel 11

Wijziging van het risico
1.

2.

3.

4.

U moet ons zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 maanden,
op de hoogte brengen van:
a. elke wijziging in de bij ons bekende gegevens over het gebruik van
het gebouw;
b. wijzigingen die een verzwaring van het risico betekenen, zoals
wanneer:
het gebouw geheel of gedeeltelijk gekraakt is;
het gebouw of van een als zelfstandig aan te merken deel
daarvan leegstaat;
het gebouw of een als zelfstandig aan te merken deel voor een
aaneengesloten periode buiten gebruik is, als u verwacht dat die
periode langer duurt dan 2 maanden.
U moet ons de melding in ieder geval binnen 2 maanden doen, behalve
wanneer u niet van een van de wijzigingen op de hoogte was en dat
redelijkerwijs ook niet kon zijn.
Wij beslissen na ontvangst van uw mededeling over een wijziging of wij de
verzekering al dan niet voortzetten en onder die voorwaarden en/of tegen
die premie. Als wij een voorstel doen over de voortzetting van de
verzekering, kunt u ons binnen 14 dagen na ontvangst van ons voorstel
laten weten dat u de verzekering wilt beëindigen. De verzekering eindigt in
dat geval 14 dagen na de datum waarop u ons voorstel hebt ontvangen.
U kunt de verzekering niet beëindigen als het voorstel geen beperking van
de voorwaarden en/of geen verhoging van de premie inhoudt.
Als u ons niet binnen 1 maand op de hoogte hebt gebracht van een
wijziging, zoals die in lid 1 staat omschreven, eindigt de dekking 1 maand
na de dag waarop de wijziging heeft plaats gevonden, behalve wanneer
het gewijzigde risico op dezelfde voorwaarden verzekerd zou zijn
gebleven.
Wanneer wij de verzekering alleen tegen een hogere premie zouden
hebben voortgezet, vergoeden wij een eventuele schade in verhouding
van de voor de wijziging berekende premie tot de premie die voor het
gewijzigde risico geldt.

Artikel 12

Overgang van het belang
In geval van uw overlijden blijft de verzekering van kracht, behalve wanneer wij
binnen 9 maanden na ontvangst van het bericht van overlijden hebben laten
weten dat de verzekering wordt beëindigd. Wij hanteren daarbij een
opzegtermijn van 30 dagen.
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