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Art. 1 Begripsomschrijving
In de voorwaarden wordt verstaan onder:
glas
het op het polisblad vermelde glas geplaatst in ramen en
deuren, dienende tot lichtdoorlating, behorende tot de
opstal, alsmede de lichtdoorlatende kunststof koepels en
kunststof dakramen. Dubbelwandig isolerend glas wordt
hier tevens toegerekend.
Onder glas wordt echter niet begrepen:
1 glas in windschermen, op balkons, in trappenhuizen, in
portieken of in terreinafscheidingen;
2 glas in broei- en kweekkassen;
3 op het glas aangebrachte beschilderingen, opschriften of
versieringen;
4 gebogen, bewerkt, gehard of gelaagd glas;
5 spiegeldraadglas of gebrandschilderd glas in lood;
2
6 liggend glas met een oppervlakte van meer dan 2m ;
7 glas in toonbanken of in vitrines;
8 glas, dat met speciale voorzieningen (hangsteiger, stelling,
kraan e.d.) geplaatst moet worden.
Art. 2 Wat is verzekerd?
Wij vergoeden u bij breuk van het glas de kostprijs van het
glas en de plaatsingskosten.
Art. 3 Extra dekking
Wij vergoeden u bovendien de noodzakelijke kosten van
noodvoorzieningen, bestaande uit hout of board. De
kosten van andere noodvoorzieningen worden slechts vergoed, indien dit uitdrukkelijk op het polisblad is vermeld.
Art. 4 Specifieke uitsluitingen
A
Breuk
Wij vergoeden u nimmer de kostprijs van het glas en de
plaatsingskosten alsmede de kosten van noodvoorzieningen,
indien de breuk van het glas is ontstaan:
1 door achterstallig onderhoud van de ramen, deuren, koepels
en dakramen, alsmede de kitvoegen;
2 tijdens plaatsing, verplaatsing, verandering, opslag,
bewerking of versiering van het glas;
3 door herstelwerkzaamheden, verbouwing, bewerking of
reiniging van de opstal.
B
Beschadiging
Wij geven tevens geen vergoeding voor beschadigingen
aan:
1 draadglas in overkappingen, arcades e.d. zonder dat de
beschadiging lekkage tot gevolg heeft;
2 glas, indien de beschadiging bestaat uit krassen, butsen,
schrammen, afschilferingen e.d.
Art. 5 Schaderegeling
A
Glasherstel
Wij zullen het gebroken glas zo spoedig mogelijk door
ander glas van dezelfde soort en hoedanigheid laten vervangen, dan wel de kostprijs van het glas, vermeerderd
met de plaatsingskosten, in geld vergoeden.
B
Directe reparatie
Zonder onze toestemming mogen gebroken ruiten worden
vervangen, mits de kosten niet meer bedragen dan
€ 250,-. In plaats van het indienen van een schadeaangifteformulier kunt u volstaan met het indienen van de nota.
Daarop dient u datum en oorzaak van de glasbreuk te
vermelden.
J-3784-02-02

