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AANVULLENDE VOORWAARDEN  
GLASVERZEKERING  

 
 

Deze voorwaarden worden toegepast in combinatie met de algemene voorwaarden. 
Als er extra clausules, beperkingen of uitbreidingen op de polis staan, gaan deze voor.  

 

 
Kantoor: Ds. J.J. Ketstraat 1 Giethoorn 
Tel: (0521) 36 10 65 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder de termen “Onderlin-
ge”, “wij” en “ons”: De Onderlinge Brandwaarborg Vereniging 
Giethoorn U.A.; de verzekeringsmaatschappij waarmee de verze-
keringnemer de verzekering heeft gesloten. 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder de termen “verzeke-
ringnemer”, “u” en “uw”: de persoon die met de Onderlinge de 
verzekering heeft gesloten, zijn/haar gehuwde of geregistreerde 
partner en/of duurzaam met hem/haar in gezinsverband samen-
wonende personen. 
 
1 Omvang van de verzekering 

Deze verzekering vergoedt schade aan glas door breuk. In 
artikel 2 van deze voorwaarden wordt beschreven wat wij 
onder het begrip glas verstaan. In artikel 3 van deze voor-
waarden wordt de verzekerde schadeoorzaak omschreven.  
 

2 Omschrijving begrip glas 
Met glas wordt bedoeld: Glas en kunststof, dat dient tot 
lichtdoorlating en geplaatst is in ramen, dakramen, deuren, 
bovenlichten en koepels van de op de polis omschreven 
woning. 
 

3 Verzekerde schadeoorzaak 
Breuk van het in artikel 2 genoemde glas, veroorzaakt door 
een plotselinge, onvoorziene gebeurtenis. 
Met breuk wordt bedoeld: een gat, ster of barst die werkelijk 
door de ruit gaat. Niet als breuk geldt daarom: eenzijdige 
beschadigingen zoals putjes, krassen, schroei- en brand-
plekken. 
 

4 Uitsluitingen 
In artikel 9 van onze algemene voorwaarden staan de van 
toepassing zijnde uitsluitingen vermeld. Daarnaast wordt 
geen uitkering verleend voor schade aan: 
- glas dat geplaatst is in ander materiaal dan hout, alumini-

um of kunststof. 
- meerwandig glas, veroorzaakt door lekkage. 
- glas, veroorzaakt door verzakking van de woning en/of 

zetting. 
- glas tijdens verplaatsing, verandering en/of (be)werking, 

van het glas of de lijsten, stijlen, kozijnen en dergelijke, 
anders dan bij normale reiniging, of gebrek aan ouder-
houd daarvan. 

- glas dat voor rekening van de eigenaar (verhuurder) van 
de woning komt en/of onder de dekking van een andere 
verzekering valt. 
 

5 Beperkte dekking bij verbouwing 
Bij schade tijdens bouwwerkzaamheden/verbouwing moet  
aangetoond kunnen worden dat de schade niets te maken 
heeft met de bouwwerkzaamheden zelf of het nog niet vol-
tooid zijn ervan en dat er onvoldoende maatregelen ter 
voorkoming van mogelijke schade als gevolg van de werk-

zaamheden zijn genomen. 
 

6 Beperkte dekking bij onbewoonde woning 
Als de woning langer dan twee maanden niet bewoond of 
buiten gebruik is, is schade door vandalisme en (in)braak 
uitgesloten.  
 

7 Schaderegeling en –vergoeding 
Als een gebeurtenis plaatsvindt die voor de Onderlinge leidt 
tot een verplichting van schadevergoeding, moet de verze-
keringnemer dit zo snel mogelijk bij de ons melden en op-
gave doen van de oorzaak waardoor de schade is ontstaan 
en wat de te verwachten herstelkosten zijn. Aan de hand 
van deze opgave wordt de schade door ons vastgesteld. 
Vergoeding zal naar aanleiding van de herstelnota plaats-
vinden en zal bestaan uit: 
- de kosten voor vervanging van het glas dat vergelijkbaar 

is met het gebroken glas. 
- het schilderwerk dat nodig is om de ontstane schade aan 

sponning, kozijn of deur te herstellen. 
 

8 Noodvoorzieningen 
Daarnaast worden eventueel vergoed: de kosten voor het 
aanbrengen van noodzakelijke noodvoorzieningen als defi-
nitief en direct herstel niet mogelijk is. De maximale vergoe-
ding hiervoor bedraagt € 250,= per schadegeval. 
 

9 Onderverzekering 
Van onderverzekering is sprake als het verzekerd bedrag 
lager is dan de werkelijke herbouwwaarde van de opstal. De 
schade wordt naar evenredigheid vergoed. 
Indien de verzekerde waarde elke 5 jaar is herzien vervalt 
onderverzekering.  

.  
 
 


