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1. Begripsomschrijvingen 
 

In de polis en deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

1.1  Brand 

Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit 

eigen kracht voort te planten. Daarom wordt niet als brand beschouwd: 

a.     zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; 

b.     het doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 

c.     oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 

 

1.2 Eigen gebrek 

 Onder eigen gebrek wordt verstaan een minderwaardige eigenschap in of van het verzekerde object. 

 

1.3 Gebeurtenis 

 Een gebeurtenis is een voorval waardoor schade ontstaat. Voorvallen die met elkaar verband houden, gelden 

als één gebeurtenis. Als datum voor deze gebeurtenis houden wij dan de datum van het eerste voorval aan. 

 

1.4 Gebouw 

 Het op het polisblad omschreven gebouw en de daarbij behorende bijgebouwen. 

 

1.5 Glas 
 Ruiten geplaatst in ramen, dakramen, deuren en koepels, die deel uitmaken van het op het polisblad genoemde  

 gebouw en de daarbij behorende bijgebouwen. Ook lichtdoorlatende kunststof en glas als gevelbedekking 

worden hiertoe gerekend. 

 De volgende elementen vallen niet onder de noemer ‘glas’: 

-     glas in apparatuur zoals bijvoorbeeld een fornuis, magnetron, zonnecollector of kookplaat; 

-     glas in foto- en schilderijlijsten; 

-     glazen meubels of glazen onderdelen van meubels; 

-     ruiten die vallen onder het begrip ‘speciaal glas’. 

 

1.6 Lek raken isolerend glas 

 De vermindering van doorzichtigheid als gevolg van condensatie of aanslag van stofdelen aan de binnenzijde, 

 dus tussen de bladen, van het isolerend glas. 
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1.7 Ontploffing 

 Een korte, hevige krachtsuiting van gassen of dampen, waarbij aan de volgende voorwaarden is of moet 

worden voldaan: als de ontploffing binnen een vat is ontstaan, is er in de wand van het vat, onder druk van de 

zich daarin bevindende gassen of dampen, een opening ontstaan. Door de hieruit stromende gassen, dampen 

of vloeistoffen, werd plotseling het drukverschil binnen en buiten het vat opgeheven. Het doet hierbij niet ter 

zake hoe deze gassen binnen het vat ontstaan zijn en of ze reeds voor de explosie aanwezig waren, dan wel 

tijdens deze ontwikkeld werden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de 

ontploffing het onmiddellijke gevolg zijn geweest van gassen of dampen die door een scheikundige reactie van 

vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of van een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting 

zijn gebracht. 

 

1.8 Speciaal glas 

 Hieronder verstaan wij: 

 -     ruiten in windschermen, balkon- en terreinafscheiding en 

 -     gebrandschilderd, geëtst en versierd glas, 

 -     gebogen glas. 

 

1.9 Vakantiehuis 

 Het op het polisblad omschreven onroerend goed dat door u wordt gebruikt als vakantiehuis.  

Dit kan ook een tweede huis, huisje op een volkscomplex, woonboot of stacaravan zijn.  

Bijgebouwen horen daar niet bij. Als u in een vakantiehuis woont en dat niet alleen in uw vrije tijd 

gebruikt, dan vinden wij dit ook een vakantiehuis.  

 
1.10 Woonhuis of appartement 

 Het op het polisblad omschreven en door u bewoonde (gedeelte van een) gebouw en de daarbij 

behorende en uitsluitend bij u in gebruik zijnde bijgebouwen en (privé) bergruimten, alsmede particuliere 

garages. 

 

2. Wat is verzekerd 

 

2.1 Gebouw  

Wij verzekeren u tegen materiële schade aan het glas dat in het gebouw aanwezig is, wanneer de schade 

plotseling en onvoorzien is veroorzaakt of ontstaan door breuk van het glas. 

 

2.2 Toonbanken en vitrines 

 Indien op het polisblad is vermeld, vergoeden wij ook breuk van glasplaten van toonbanken en vitrines. 

 

2.3 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 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. 

  

3. Omvang vergoeding 

 

Na een breuk van verzekerd glas vergoeden wij per schadegebeurtenis behalve het glas ook de volgende kosten: 

a.     de kosten van het inzetten van het glas inclusief aanbrengen van grondverf op de glaslatten indien dit  

              noodzakelijk is; 

b.     de kosten van noodvoorziening; 

c.     alleen indien op het polisblad is vermeld: de versieringen, beschilderingen, opschriften en folie die op 

        het glas zijn aangebracht tot maximaal het in de polis vermelde verzekerde bedrag; 

d.     de extra kosten van zonwerend materiaal dat zich tussen dubbelwandige ruiten bevindt; 
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e.     lek raken van isolerend glas binnen 10 jaar na de fabricagedatum. Er bestaat geen recht op  

        schadevergoeding indien u op grond van de door de leverancier en/of fabrikant gegeven garantie   

         aanspraak kan maken op volledige schadevergoeding. Indien u aanspraak kunt maken op gedeeltelijke 

        schadevergoeding ontvangt u van ons een aanvullende schadevergoeding.    

 

4. Wat is niet verzekerd 
 

Naast de in de ‘Algemene voorwaarden model HKAC’ opgenomen uitsluitingen gelden eveneens onderstaande 

uitsluitingen: 

 a.     schade aan kunstobjecten die aan de gevel zijn aangebracht; 

 b.     schade ontstaan tijdens plaatsing, verplaatsing, verwijdering, opslag, bewerking , reiniging of herstel; 

 c.     schade door normaal gebruik zoals vlekken en krassen;  

 d.     schade ontstaan doordat het glas onjuist geplaatst is; 

 e.     schade ontstaan door achterstallig onderhoud van de ramen, dakramen, deuren, koepels dan wel 

        kitvoegen; 

f.      schade ontstaan door eigen gebrek van glas in lood en draadglas; 

g.     schade aan glas in windschermen, balkon-, terras- en/of terreinafscheidingen, portieken en    

        trappenhuizen, tenzij meeverzekering op het polisblad is aangetekend; 

h.     schade aan (hobby)kassen en broeibakken, tenzij meeverzekering op het polisblad is aangetekend; 

i.      schade tijdens verbouw- of aanbouwwerkzaamheden. Als u aannemelijk maakt, dat de schade niet is  

        veroorzaakt door of verband houdt met de verbouw- of aanbouwwerkzaamheden, is deze beperking niet 

        van kracht; 

j.      schade tijdens leegstand of onbewoond zijn van het gebouw langer dan 3 maanden. Onder onbewoond 

        zijn, wordt niet verstaan een periode van maximaal 5 maanden van verblijf in het buitenland in verband 

        met overwintering.  Deze beperking geldt niet voor recreatiewoningen en voor recreatie gebruikte 

        stacaravans. 

k.     schade door ingebruikname door onbevoegden (krakers) van het gebouw; 

l.      schade veroorzaakt door brand en ontploffing en deze al door een opstalverzekering vergoed wordt. 

m.    schade die ontstaat hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat zich in of nabij het 

        gebouw de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting hebben geopenbaard, dient u te  

        bewijzen, dat de schade niet aan de die verschijnselen is toe te schrijven; 

  n.     schade veroorzaakt door confiscatie, nationalisatie, verbeurdverklaring, vernieling of beschadiging van  

         het gebouw door of op last van een overheidsinstantie; 

o.     schade waarbij tevens wordt geconstateerd dat er sprake is van criminele en strafbare activiteiten 

        binnen het gebouw. Het maakt daarbij niet uit of u of andere gebruikers ervan op de hoogte waren.  

 

5. Schadevaststelling 
 

De schadevaststelling vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in sub 8 ‘Wat te doen bij schade’ en  

9 ‘Schadevaststelling’ van de ‘Algemene voorwaarden model HKAC’. 

 

6. Schadevergoeding 

 

6.1 Schadevergoeding omvat:  

a.     het doen plaatsen van glas qua grootte, soort en kwaliteit gelijk aan de toestand zoals die was voor de 

        breuk met eventuele bijkomende kosten zoals in sub 3 is vermeld; of 

b.     de kostprijs van het glas vermeerderd met eventuele bijkomende kosten zoals in sub 3 is vermeld. 

 

6.2 Eigen risico’s 

 Eventuele eigen risico’s worden in mindering gebracht op de schadevergoeding. Deze zijn, indien van 

toepassing, vermeld op uw polis.  

 
 

  



 

 

 

 

Bijzondere  voorwaarden - Model HK13C  Glasverzekering 4 

7. Bekendheid en risicowijziging 

 

7.1 Risicobekendheid 

 De gegevens voor de omschrijving van het risico op het polisblad worden geacht te zijn verstrekt door u. 

 Wij zijn bekend met de ligging, bouwaard, inrichting en het gebruik van het gebouw ten tijde van het 

 aangaan van de verzekering, alsmede met de belendingen. 

 

7.2 Wijzigingen 

 U bent verplicht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 maanden, ons in kennis te stellen van elke 

belangrijke wijziging van het risico, waaronder in ieder geval wordt verstaan: 

a.     wijziging in bouwaard, dakbedekking, gebruik of bestemming van het gebouw; 

b.     leegstand van het gebouw; 

c.     het onbevoegd in gebruik nemen (kraken) van het gebouw. U bent verplicht, binnen 3 dagen nadat u 

        daarvan kennis heeft genomen, dit feit aan ons te melden. Wij kunnen de premie en/of voorwaarden 

        herzien binnen 14 dagen nadat wij uw bericht hebben ontvangen. Deze eventuele wijzigingen worden van 

        kracht binnen 10 dagen nadat wij u daarvan op de hoogte hebben gebracht;    

d.     buiten gebruik zijn van het gebouw; 

e.     iedere uitbreiding of verandering van het gebouw. 

Bij risicoverzwaring hebben wij het recht de premie en/of voorwaarden te herzien of de verzekering te 

beëindigen. Indien u niet akkoord gaat met de door ons voorgestelde aanpassing(en), heeft u het recht om de 

verzekering per direct te beëindigen. 

 

Als u verzuimt binnen de gestelde termijn mededeling te doen van de risicowijziging, hebben wij de 

mogelijkheid om de polisdekking niet of op andere wijze voort te zetten als wij aannemelijk maken dat wij dit 

zouden hebben gedaan als wij van de risicowijziging in kennis waren gesteld. In dat geval geldt het volgende: 

a.     indien de dekking niet zou zijn voortgezet, vervalt alle recht op schadevergoeding; 

b.     indien de verzekering alleen zou zijn voortgezet tegen gewijzigde premie en/of voorwaarden, wordt de   

        schade vergoed in dezelfde verhouding als de premie van voor de risicowijziging ten opzichte van deze 

        hogere premie voor zover er onder die gewijzigde voorwaarden dekking zou zijn geweest. 

 

8. Eigendomsovergang 

 

Bij de eigendomsovergang van uw gebouw loopt de verzekering nog 1 maand, gerekend vanaf datum overdracht, ten 

gunste van de nieuwe eigenaar. De verzekering eindigt per direct zodra de nieuwe eigenaar een nieuwe verzekering 

heeft gesloten. 

 

Als het gebouw overgaat na uw overlijden, dan blijft de verzekering van kracht voor uw erfgenamen. Uw erfgenamen 

moeten dit wel aan ons doorgeven. De verzekering eindigt als uw erfgenamen of wij de verzekering opzeggen binnen 9 

maanden nadat zij of wij van het overlijden hebben gehoord met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.  

 

 
 

 


