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ARTIKEL 1
Begripsomschrijvingen
AMEV:
AMEV Schadeverzekering N.V.
Archimedeslaan 10, 3584 BA  Utrecht, Nederland

Verzekeringnemer:
degene, met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig in
de omschrijving op het polisblad is vermeld.

Verzekerde:
iedere persoon, die op grond van de bij deze polis gesloten
verzekering een recht op uitkering kan doen gelden.

Ruiten:
alle ruiten (ook die van kunststof) die dienen tot lichtdoorlating en
aanwezig zijn in ramen en deuren. Dit met uitzondering van:
- gebrandschilderd, geëtst, versierd en gebogen glas;
- alle ruiten in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen;
tenzij deze blijkens de omschrijving op het polisblad uitdrukkelijk zijn
meeverzekerd.

ARTIKEL 2
Risico-omschrijving
De gegevens voor de risico-omschrijving op het polisblad worden
geacht te zijn verstrekt door de verzekeringnemer.

OMVANG VAN DE DEKKING

ARTIKEL 3
Omvang van de dekking
3.1 Algemeen

De ruiten, aanwezig in dat deel van het op het polisblad
aangegeven gebouw dat voor de uitoefening van het
vermelde bedrijf bestemd is, zijn verzekerd tegen schade als
gevolg van breuk.
Tevens is, na breuk, vervanging van zonwerend materiaal dat
zich tussen dubbelwandige ruiten bevindt, verzekerd.

3.2 Toonbanken en vitrines
Voorts is verzekerd breuk van glasplaten van toonbanken
en vitrines. Hiervoor geldt dat van elke schade ¤ 50,--
voor rekening van de verzekerde komt.

3.3. Speciaal glas
Slechts indien dit uitdrukkelijk op het polisblad is vermeld, is
tot maximaal het bedrag dat op het polisblad is genoemd,
meeverzekerd:
a. breuk van ruiten in windschermen, balkon- en

terreinafscheidingen;
b. breuk van gebrandschilderd, geëtst en versierd glas;
c. breuk van gebogen glas;
d. het - na breuk - opnieuw aanbrengen van

beschilderingen en beletteringen.

3.4 Kosten
De verzekering biedt tevens dekking voor:
a. de kosten van noodvoorzieningen na breuk;
b. de expertisekosten, waaronder te verstaan het salaris en

de kosten van de met de schadevaststelling (zie artikel
6.1) belaste experts. AMEV betaalt aan de
doorverzekerde benoemde expert ten hoogste het
bedrag dat zij aan de door haar benoemde expert
vergoedt.

ARTIKEL 4
Uitsluitingen
4.1 Niet verzekerd is breuk:

- door opzet of grove schuld van de verzekerde;
- ten gevolge van slijtage, ouderdom of eigen gebrek bij

glas, draadglas of kunststof;
- tijdens aanbouw, verbouw of langer dan twee maanden

durende leegstand van het gebouw waarin de ruiten zich
bevinden;

- veroorzaakt door brand, ontploffing of blikseminslag.
4.2 Bovendien is van de verzekering uitgesloten ruitbreuk

veroorzaakt door:
- aardbeving of vulkanische uitbarsting,
- atoomkernreactie,
- molest,
- overstroming,
zoals vermeld in de "Nadere omschrijvingen".

SCHADE

ARTIKEL 5
Verplichtingen van de verzekerde(n) na een
schadegeval
5.1 Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis, die

voor AMEV tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij
verplicht:
a. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis aan AMEV te

melden en een schriftelijke en door hemzelf
ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht
en omvang van de schade over te leggen;

b. zo spoedig mogelijk alle gegevens aan AMEV te
verstrekken en stukken aan haar door te zenden;

c. AMEV zijn volle medewerking aan de schaderegeling te
verlenen en alles na te laten wat de belangen van AMEV
zou kunnen schaden;

d. de schade zoveel mogelijk te beperken en de
aanwijzingen die AMEV hiertoe geeft, op te volgen.

De door de verzekerde verstrekte c.q. te verstrekken
opgaven, mondeling dan wel schriftelijk, zullen mede dienen
tot de vaststelling van de omvang van de schade en het recht
op uitkering.

5.2 De verzekering geeft geen dekking, indien de verzekerde een
van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de
belangen van AMEV heeft geschaad.
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5.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt, indien de verzekerde
bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt.

5.4 In elk geval vervalt het recht op de uitkering, indien de
aanmelding niet plaatsvindt binnen 5 jaar na de gebeurtenis,
die voor AMEV tot een verplichting tot uitkering kan leiden.

ARTIKEL 6
Vaststelling van de schade
6.1 De omvang van de schade en kosten wordt vastgesteld in

onderling overleg of door een door AMEV benoemde expert.
In het laatste geval heeft verzekerde het recht zelf ook een
expert aan te wijzen. In overleg benoemen deze twee experts
een derde expert, die de omvang van de schade bindend
vaststelt binnen de grenzen van de door hen vastgestelde
bedragen.

Vergoeding van de schade
6.2 AMEV zal de prijs van de gebroken ruiten, vermeerderd met

de inzetkosten, in geld vergoeden dan wel - zulks ter keuze
van AMEV - de gebroken ruiten zo spoedig mogelijk door
andere ruiten van dezelfde soort en hoedanigheid vervangen.

ARTIKEL 7
Vervaltermijn schade
Heeft AMEV ten aanzien van een vordering van een rechthebbende
uit de polis een definitief standpunt ingenomen, hetzij door het
afwijzen van de vordering, hetzij door (aan aanbod van) betaling bij
wijze van finale afdoening, dan vervalt na 1 jaar, te rekenen vanaf
de dag waarop de rechthebbende of zijn gemachtigde van dit
standpunt kennis kreeg, ieder recht ten opzichte van AMEV ter
zake van het schadegeval, waarop de vordering was gegrond,
tenzij verzekerde binnen die termijn het standpunt van AMEV heeft
aangevochten.

OVERIGE BEPALINGEN

ARTIKEL 8
Premiebetaling en terugbetaling van premie
8.1 De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de

assurantiebelasting vooruit te betalen uiterlijk op de 30e dag
nadat zij verschuldigd worden. Indien de verzekeringnemer
het verschuldigde niet tijdig betaalt of weigert te betalen,
wordt geen dekking verleend ten aanzien van daarna
plaatsvindende gebeurtenissen. Een ingebrekestelling door
AMEV is daarvoor niet vereist. De verzekeringnemer dient het
verschuldigde alsnog te betalen. De dekking begint weer na
de dag waarop het verschuldigde door AMEV is ontvangen.

8.2 Bij tussentijdse verlaging van de premie ontvangt de
verzekeringnemer het verschil tussen de betaalde en de
verschuldigde premie terug over de periode, die een aanvang
neemt op de ingangsdatum van de verlaging en eindigt op de
eerstvolgende vervaldatum van de premie. Op het terug te
ontvangen bedrag worden kosten in mindering gebracht.

8.3 Bij beëindiging van de verzekering - anders dan wegens
kwade trouw van de verzekeringnemer - betaalt AMEV de
premie over de termijn, waarin de verzekering niet meer van
kracht is, terug. Op dit restitutiebedrag worden kosten in
mindering gebracht.

ARTIKEL 9
Index; wijziging van premie en/of voorwaarden
9.1 Jaarlijks wordt de premie per de vervaldag verhoogd of

verlaagd met een percentage, dat wordt ontleend aan de
indexcijfers voor bouwkosten van het Centraal Bureau voor
de Statistiek.
Indien op het polisblad voor een of meer onderdelen van de
verzekering een maximum bedrag is vermeld, wordt dit
bedrag jaarlijks op dezelfde wijze aangepast zonder dat
hiervan afzonderlijk kennis zal worden gegeven.

9.2 AMEV heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van
bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort
deze verzekering tot zo'n groep, dan is AMEV gerechtigd de
premie en/of voorwaarden van deze verzekering
overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel op een
door haar te bepalen datum. De verzekeringnemer wordt van
de wijziging in kennis gesteld en wordt hiermee geacht te
hebben ingestemd, tenzij hij binnen 30 dagen na de
kennisgeving schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit
geval eindigt de verzekering per de in de kennisgeving door
AMEV genoemde datum. De verzekeringnemer kan echter
een wijziging als in dit artikel genoemd alleen weigeren, indien
er sprake is van een premieverhoging - anders dan bij 9.1
aangegeven - en/of vermindering van de dekking.

ARTIKEL 10
Duur en einde van de verzekering
10.1 De verzekering loopt tot de op het polisblad achter

"Contractsduur" genoemde datum en wordt telkens
stilzwijgend verlengd met de eveneens daar genoemd
termijn.

10.2 De verzekering eindigt:
a. op de contractsvervaldatum, indien de verzekeringnemer

uiterlijk 3 maanden voor deze datum per aan AMEV
gericht aangetekend schrijven de verzekering heeft
opgezegd;

b. op de premievervaldatum, indien AMEV uiterlijk 3
maanden voor deze datum de verzekering schriftelijk
heeft opgezegd;

c. door schriftelijke opzegging door AMEV:
- indien de verzekeringnemer langer dan 3 maanden in

gebreke is de premie, kosten en assurantiebelasting
te betalen;

- indien de verzekeringnemer naar aanleiding van een
gebeurtenis met opzet een onjuiste voorstelling van
zaken heeft gegeven.

De verzekering eindigt in deze gevallen op de in de
opzeggingsbrief genoemde datum. AMEV zal in deze
gevallen een opzeggingstermijn van ten minste 14 dagen
in acht nemen.

d. indien de verzekeringnemer weigert de wijziging van
premie en/of voorwaarden te accepteren, die AMEV op
grond van artikel 9 kan verlangen, en wel per de in de
kennisgeving door AMEV genoemde datum.

NADERE OMSCHRIJVINGEN

Aardbeving of vulkanische uitbarsting
Onder schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting wordt
verstaan schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij
binnen 24 uur nadat in of nabij de plaats, waar de verzekerde zaken
zich bevinden, de gevolgen van aardbeving of vulkanische
uitbarsting zich hebben voorgedaan, tenzij de verzekerde bewijst,
dat de schade niet aan een van de genoemde verschijnselen kan
worden toegeschreven.

Atoomkernreactie
1. Met terzijdestelling van al hetgeen, vermeld in deze polis,

daarmede in strijd mocht zijn, dekt deze verzekering -
behoudens het hierna bepaalde - geen schade veroorzaakt
door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties,
onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder
atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernactie waarbij
energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige of
natuurlijke radio-activiteit.

2. De uitsluiting onder 1 geldt niet met betrekking tot radio-
actieve nucliden, die zich buiten de kerninstallatie bevinden
en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden
voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische
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of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een
vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich
ontdoen van radioactieve stoffen door het Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne moet zijn afgegeven. Voor
zover krachtens de wet een derde voor de geleden schade
aansprakelijk is, blijft de uitsluiting onder 1 van kracht.
Onder "wet" is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), zijnde de bijzondere
wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van
de kernenergie. Onder "kerninstallatie" wordt verstaan een
kerninstallatie in de zin van bedoelde wet.

Molest
1. Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door of

ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.

2. AMEV dient te bewijzen, dat de schade direct veroorzaakt is
door of ontstaan is uit een van de onder 1 genoemde
oorzaken.

Noot: De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities
van deze vormen van molest, vormen een onderdeel van de tekst,
die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter
griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is
gedeponeerd.

Overstroming
Onder schade door overstroming wordt verstaan schade door
overstroming als gevolg van het bezwijken of overlopen van dijken,
kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de
overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze polis
gedekte gebeurtenis. Deze uitsluiting geldt niet voor schade door
brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming, voor zover
overigens de brand of ontploffing door de polis is gedekt.

Vulkanische uitbarsting
Zie Aardbeving.


