ALGEMENE VOORWAARDEN
GLASVERZEKERINGEN 2015 VICTOR
Onzekerheidsbepaling
Deze overeenkomst beantwoordt – tenzij partijen uitdrukkelijk
anders zijn overeengekomen – aan het vereiste van onzekerheid
als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de schade
op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het gevolg
is van een Gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van
het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor
Verzekerde schade was ontstaan dan wel naar de normale loop
van omstandigheden nog zou ontstaan.
Artikel 1 Definitie glas
Onder glas wordt in deze voorwaarden uitsluitend verstaan: tot
de opstal van het gebouw behorend en tot daglichtdoorlating
dienend glas.

d. door werkzaamheden aan de sponningen en/of omlijstingen,
anders dan reinigen en schilderen;
e. door verplaatsing, bewerking of verandering van het glas;
f. door verwaarlozing van de kozijnen;
g. door brand en/of ontploffing;
h. door aardbeving, overstroming, vulkanische uitbarsting;
i. door atoomkernreactie
j. door een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer of muiterij. Deze begrippen
zijn gedefinieerd in de tekst, die door het Verbond van
Verzekeraar in Nederland op 2 november 1981 ter griffie
van de rechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd onder
nummer 136/1981.
k. Van de dekking is uitgesloten schade ontstaan uit, door of
ten gevolge van eigen gebrek, eigen bederf of uit de aard
van het verzekerde object zelf onmiddellijk voortspruitende.
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.

Artikel 2 Omvang van de verzekering
2.1 Deze verzekering dekt schade door breuk van het glas,
ongeacht hoe ontstaan, echter met inachtneming van de
uitsluitingen genoemd in artikel 3.
2.2 Voorts zijn verzekerd de kosten van in geval van breuk
noodzakelijke noodvoorzieningen tot een maximum bedrag
van EUR 250, - per gebeurtenis. Deze maximering is niet van
toepassing indien de schade via het servicenummer is gemeld.
2.3 Niet verzekerde bijkomende kosten
Niet voor vergoeding komen in aanmerking de kosten
verbonden aan:
a. werkzaamheden aan raamstijlen, vervanging of reparatie
van hang- en sluitwerk van volglasdeuren, de- en montage
van betimmeringen, zonweringen, radiatoren, lichtreclame,
rolluiken, rolhekken, luifels e.d.
b. andere bouwkundige voorzieningen;
c. het leveren en aanbrengen van de op ruiten aangebrachte
beschilderingen e.d.
Artikel 3 Uitsluitingen
Van de verzekering is uitgesloten schade:
a. veroorzaakt door verzekeringnemer en/of verzekerde met
opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet
bewuste merkelijke schuld veroorzaakte schade.
Met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan
niet bewuste merkelijke schuld van verzekeringnemer en/
of verzekerde wordt voor toepassing van deze uitsluiting
gelijkgesteld opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of
al dan niet bewuste merkelijke schuld van degene die in
opdracht of met goedvinden van verzekeringnemer en/
of verzekerde de algehele feitelijke leiding heeft over het
bedrijf of een deel van het bedrijf van verzekeringnemer
en/of verzekerde en die in die hoedanigheid schade heeft
veroorzaakt.
Van merkelijke schuld is sprake indien het gaat om een
gedraging die, al zijn verzekeringnemer en/of verzekerde
zich daarvan niet bewust, naar objectieve maatstaven een
zodanig aanmerkelijke kans op schade met zich brengt,
dat verzekeringnemer en/of verzekerde zich van dit gevaar
bewust hadden behoren te zijn en door zich van die
gedraging niet te onthouden in ernstige mate tekort schiet
in de zorg ter voorkoming van schade;
b. aan glas dat voor de ingangsdatum van de verzekering al
beschadigd was;
c. door of in verband met verbouwing, aanbouw of andere
reparaties van het gebouw.
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Artikel 4

Regeling van schade

In geval van breuk van glas dient verzekeringnemer dit zo
spoedig als redelijkerwijs mogelijk is te melden via het door
verzekeraar beschikbaar gestelde servicetelefoonnummer.
Nadat verzekeringnemer en/of verzekerde de schade op de in
de polis omschreven wijze is gemeld aan
de meldkamer, wordt door de meldkamer aan een glashandel
opdracht tot vervanging of (indien
noodzakelijk) tot tijdelijke noodafdichting gegeven.
Nadat de vervanging is voltooid wordt door het uitvoerende
bedrijf de factuur naar de verzekeraar
gezonden die deze vervolgens aan het betreffende bedrijf zal
voldoen.
Voor zover verzekeringnemer ter zake van de B.T.W. recht
op aftrek van voorbelasting heeft, zal de B.T.W. door de
glashandel aan verzekeringnemer in rekening worden gebracht.
Verzekeringnemer verplicht zich de B.T.W. aan de glashandel
te betalen.
In geval van breuk van glas zal de verzekeraar het gebroken
glas vervangen door glas van dezelfde soort en kwaliteit, of
vergoeding verlenen van de kostprijs van het glas vermeerderd
met de plaatsingskosten.
Indien het verzekerde glas niet meer leverbaar is staat het de
verzekeraar vrij:
a. de ruit te vervangen door ander glas;
b. de kostprijs van het glas, vermeerderd met de
plaatsingskosten, in geld te vergoeden.
Indien de vervangings- en plaatsingskosten samen minder
bedragen dan EUR 100,- kan de verzekerde zonder voorafgaande
goedkeuring van de verzekeraar de ruit door een nieuwe doen
vervangen.
In dat geval dient verzekerde uiterlijk binnen 1 maand na het
ontstaan van de schade deze te melden bij verzekeraar, onder
bijvoeging van een nota van een erkende glashandel.
Indien het herstelbedrijf zich op grond van NEN 3569 (of
een opvolgende norm) gehouden acht om gebroken glas te
vervangen door in de norm voorgeschreven veiligheidsglas
komen de meerkosten van levering en plaatsing daarvan voor
rekening van de verzekeraar.
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Artikel 5 Verplichtingen van verzekerde in geval van
schade
De verzekeringnemer en de verzekerden zijn verplicht:
5.1 zodra zij op de hoogte zijn, of behoren te zijn, van een
gebeurtenis die voor verzekeraars tot een uitkeringsplicht kan
leiden, die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is
aan verzekeraars te melden;
5.2 binnen redelijke termijn de verzekeraars alle inlichtingen
en bescheiden te verschaffen die voor verzekeraars van belang
zijn om hun uitkeringsplicht te beoordelen;
5.3 hun volle medewerking te verlenen aan de verzekeraars en
de door hen ingeschakelde experts en deskundigen en alles na
te laten wat de belangen van verzekeraars zou kunnen schaden;
5.4 alle overige hen bekende verzekeringen op te geven, die
ten aanzien van de verzekerde belangen onmiddellijk voor de
gebeurtenis van kracht waren.
Artikel 6 Wijzigingen in het glas of bestemming van het
pand
Verzekeringnemer en/of verzekerde(n) is(zijn) verplicht
verzekeraars onmiddellijk schriftelijk te berichten indien (van) het
pand waarin het verzekerde glas zich bevindt de bestemming
wordt gewijzigd of
a. door verbouwing wijziging is gekomen in het verzekerde
glas;
b. de directe omgeving zich wijzigt, waardoor het gevaar voor
breuk groter wordt;
c. het pand waarin het verzekerde glas zich bevindt is ontruimd
c.q. niet meer bewoond is.
Verzekeraars hebben in voornoemde gevallen het recht de
verzekering te beëindigen, dan wel verlenging voor te stellen
tegen een gewijzigde premie en/of aanvullende voorwaarden.
Indien verzekerde hiermee niet akkoord gaat, wordt de
verzekering geacht te zijn beëindigd op de datum waarop de
premie- of voorwaarden wijziging ingaat.
Artikel 7 Gevolgen
verplichtingen

van

het

niet-nakomen

van

7.1 Het niet-nakomen van een in deze voorwaarden
vastgelegde verplichting doet het recht op vergoeding van de
schade waarop de verplichting betrekking heeft vervallen, indien
en voor zover verzekeraars aannemelijk maken dat zij door het
niet-nakomen van deze verplichting(en) in hun belangen zijn
geschaad.
7.2 Indien echter een andere partij dan die verzekerde welke
zijn verplichting niet is nagekomen hierdoor schade lijdt,
zullen verzekeraars niet van hun verplichting tot vergoeding
tegenover deze partij ontheven zijn. Verzekeraars hebben dan
het recht om de door hen aan deze partij uitgekeerde bedragen
te verhalen op die verzekerde die zijn verplichtingen niet is
nagekomen, dit in afwijking van eventuele andersluidende polis
bepalingen inzake regres.
Artikel 8 Indexering van premie
Jaarlijks wordt de premie per premievervaldag verhoogd of
verlaagd met een percentage dat ontleend wordt aan de van
toepassing zijnde indexcijfers.
Aanpassing van de premie door indexering zal geen reden tot
opzegging van de polis zijn.
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Artikel 9 Duur en beëindiging van de overeenkomst
De verzekering vangt aan op de in het polisblad genoemde
datum, of zoveel later als het glas naar behoren is geplaatst en
eindigt per de contractsvervaldatum, indien de overeenkomst
door een der partijen met een opzegtermijn van tenminste 2
maanden is opgezegd.
Artikel 10 Overgang zakelijk belang
10.1 Ten aanzien van de verzekerde gevaarsobjecten geldt in
geval van overgang van het zakelijk belang het volgende:
10.1.1 Na overgang van het zakelijk belang door overlijden
kunnen zowel de nieuwe verzekerde als verzekeraars binnen
drie maanden nadat zij van die overgang kennis hebben
gekregen, de overeenkomst met inachtneming van een termijn
van twee maanden opzeggen.
10.1.2 Na overgang van het zakelijk belang anders dan door
overlijden vervalt de overeenkomst door verloop van 30 dagen,
tenzij de nieuwe verzekerde binnen die termijn aan verzekeraars
heeft verklaard dat hij de verzekering overneemt. In dat geval
mogen verzekeraars binnen
30 dagen na ontvangst van deze verklaring de overeenkomst
met een termijn van ten minste 8 dagen opzeggen.
10.2 Het in dit artikel bepaalde kan niet leiden tot verlenging
van de overeenkomst of tot beperking van het recht op
opzegging uit andere hoofde.
10.3 Wijziging van handelsnaam of rechtsvorm, het deelnemen
aan, het treden uit of het overdragen van aandelen in een
vennootschap of een gemeenschappelijk eigendom wordt niet
beschouwd als overgang van het zakelijk belang.
Artikel 11 Verjaring
11.1 Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen
van een uitkering verjaart door verloop van drie jaren na de
aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering
gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden.
11.2 De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke
mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt.
Een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren begint te lopen
met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de
verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig
heeft meegedeeld de aanspraak af te wijzen.
11.3 Bij verzekering tegen aansprakelijkheid wordt de
verjaring in afwijking van lid 2, eerste zin gestuit door iedere
onderhandeling tussen de verzekeraar en de tot uitkering
gerechtigde of de benadeel- de. In dat geval begint een nieuwe
verjaringstermijn van drie jaren te lopen met de aanvang van
de dag, volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de
aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig aan degene met wie hij
onderhandelt en - indien deze een ander is - aan de tot uitkering
gerechtigde heeft meegedeeld dat hij de onderhandelingen
afbreekt.
Artikel 12 Premie- en schadebetaling
12.1 Begripsomschrijvingen
12.1.1 Premie
Onder ‘premie’ wordt voor de toepassing van dit artikel mede
ver- staan de met de verzekering verband houdende overige
verschuldigde bedragen.
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12.1.2 Verzekerde
Onder ‘verzekerde’ wordt voor de toepassing van dit artikel
mede verstaan verzekeringnemer alsmede ieder ander die de
premie verschuldigd is.
12.2 Premiebetaling
12.2.1 De verzekerde dient de premie vooruit te betalen
uiterlijk op de 30e dag nadat zij verschuldigd wordt.
12.2.2 Indien verzekerde de aanvangspremie, dat is de eerste
premie die na het sluiten van de verzekering verschuldigd
wordt, niet uiterlijk op de 30e dag nadat zij verschuldigd wordt
betaalt of weigert te betalen, wordt zonder dat een nadere
ingebrekestelling is vereist geen dekking verleend ten aanzien
van gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden.
12.2.3 Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de
(aanvullende ) premie die verzekerde in verband met een
tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd wordt.
12.2.4 Indien verzekerde de vervolgpremie niet tijdig
betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend
ten aanzien van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden
vanaf de vijftiende dag nadat verzekeraars of de tot ontvangst
gemachtigde tussenpersoon een herinnering tot betaling
hebben verzonden.en betaling is uitgebleven.
12.2.5 Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie
die verzekerde bij stilzwijgende verlenging verschuldigd wordt.
12.2.6 De verzekerde blijft gehouden de premie, vermeerderd
met eventuele incassokosten en wettelijke rente, te voldoen.
12.2.7 De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen
die hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen de
verzekerde verschuldigd is voor het geheel is ontvangen. In
geval van overeengekomen termijnbetalingen geldt, dat de
dekking eerst in kracht wordt hersteld nadat alle onbetaald
gebleven termijnen zijn voldaan.
12.4 Schadevergoeding en premierestituties
12.4.1 Tenzij de rechthebbende anders wenst en dit
vooraf schriftelijk aan verzekeraars heeft medegedeeld zal
de tussenpersoon via wiens bemiddeling deze verzekering
loopt verzekeraars in rekening-courant voor de verschuldigde
schadevergoeding en premierestituties debiteren.

12.4.2 De tussenpersoon zal de schadevergoeding en
premierestituties aan de rechthebbende afdragen. De
tussenpersoon is evenwel tot niet meer gehouden dan tot
betaling van het saldo dat resteert na verrekening van deze
schadevergoeding en premierestituties met ten tijde van het
ontstaan van de afdracht verplichting al dan niet opeisbare,
doch reeds vaststaande vorderingen op verzekerde uit hoofde
van welke verzekering ook.
Deze verrekening zal evenwel niet plaatsvinden bij
verzekeringen die aan order of toonder zijn gesteld, tenzij de
verzekeringnemer tot de uitkering is gerechtigd en bij verplichte
aansprakelijkheidsverzekeringen.
Indien op het recht op uitkering een pandrecht rust als bedoeld
in artikel 3:229 BW, ofwel een voorrecht als bedoeld in artikel
3:283 BW, alsook in geval van een onverplichte verzekering
tegen aansprakelijkheid, zal de verrekening zich niet verder
uitstrekken dan tot het- geen de verzekeringnemer verschuldigd
is terzake van de verzekering waarop de uitkering wordt gedaan.
Artikel 13 Mededelingen
13.1 Mededelingen door of namens verzekeraars worden
geacht rechtsgeldig te zijn geschied aan de verzekerde indien
deze zijn gedaan aan het laatste aan hen bekend gemaakte
adres van de op het polisblad vermelde verzekerde of aan
het adres van de tussenpersoon, via wiens bemiddeling deze
verzekering loopt.
13.2 De verzekerde is verplicht verzekeraars zo spoedig mogelijk
schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn adreswijziging.
Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands
recht van toepassing.
14.2 Partijen zullen zich inspannen om eventuele geschillen
voortvloeiend uit deze overeenkomst in der minne te regelen.
Mocht een minnelijke regeling niet mogelijk blijken dan zullen
geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Rotterdam, onverlet het recht van partijen om een andere vorm
van geschillenbeslechting overeen te komen.
Verzekerde zal in geval het geschil aan de rechter wordt
voorgelegd domicilie kiezen ten kantore van de verzekeraar.

Verzekeraars zullen daardoor zijn gekweten, zodra de
schade-uitkering door de rechthebbende zal zijn ontvangen,
respectievelijk met hem zal zijn verrekend in overeenstemming
met de wet, dan wel met een tussen hem en de tussenpersoon
bestaande regeling. Indien de verzekeraars de schadevergoeding
hebben betaald aan de tussenpersoon en deze in gebreke
blijft om deze aan de rechthebbende door te betalen, kunnen
verzekeraars de schadevergoeding van de tussenpersoon
terugvorderen indien zij tot hernieuwde betaling worden
aangesproken door de rechthebbende.
Indien de tussenpersoon de van de verzekeraars ontvangen
schadevergoeding heeft doorbetaald aan de tweede
tussenpersoon, maar deze laatste in gebreke blijft voor
doorbetaling zorg te dragen, zal de tussenpersoon de
schadevergoeding van de tweede tussenpersoon kunnen
terugvorderen indien hij hetzij door de rechthebbende wordt
aangesproken tot rechtstreekse betaling, hetzij de verzekeraars
die schadevergoeding van de tussenpersoon terugvorderen,
zoals in dit lid voorzien.
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