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De bij de aanvraag van een verzekering en de eventueel nog nader te overleggen gegevens kunnen
worden opgenomen in de door verzekeraar gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een
privacy-reglement van toepassing. Aanmelding van deze registratie bij de Registratiekamer is gedaan.
Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter inzage ten kantore van
verzekeraar.

Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing.

� Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering
van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de klachtenbehandelaar van
de verzekeraar, AXA Schade N.V., Postbus 30800, 3503 AP Utrecht, telefoon (030) 219 70 00.

� Wanneer het oordeel van de verzekeraar voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, telefoon 
(070) 333 89 99.

� Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden of u vindt de
behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde
rechter.
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In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Atoomkernreactie
iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke
radioactiviteit;

1.2 Glas
ruiten, dienende tot lichtdoorlating aanwezig in ramen en deuren van het op het polisblad
omschreven gebouw.
Onder ruiten wordt mede verstaan: 
- glas functionerend als ramen en deuren;
- lichtdoorlatend kunststof aanwezig in of functionerend als ramen, deuren en koepels;

1.3 Liggend glas
niet tot de inboedel behorend tot afdekking en lichtdoorlating dienend glas, geplaatst onder een hoek
van 45 graden of minder;

1.4 Molest
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze 6 vormen
van molest, alsmede de definitie daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond
van Verzekeraars op 2 november 1981 is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te
‘s-Gravenhage;

1.5 Noodvoorziening
voorlopige voorziening om na een verzekerde gebeurtenis een daardoor ontstane opening te dichten,
in afwachting van definitief herstel;

1.6 Overstroming
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 gedekt evenement.

2.1 Omvang van de dekking

a Verzekerd wordt de materiële schade aan het omschreven glas door breuk veroorzaakt door elke
onvoorzien en plotseling op het glas inwerkende gebeurtenis.

b Verzekerd zijn de kosten van noodvoorziening.
c Verzekerd is liggend glas, zowel in samenstelling als uit een geheel, onderdeel vormend van of

bestaande uit een totale oppervlakte van niet meer dan 4m2. Voor schade aan liggend glas geldt
een eigen risico van € 70,- per gebeurtenis. 

Van deze verzekering is uitgesloten schade, indien deze schade:

3.1 Atoomkernreactie
wordt veroorzaakt door, optredende bij, of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe
deze reactie is ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot radio-actieve nucliden, die zich
buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor
industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien
verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radio-
actieve stoffen door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer moet
zijn afgegeven. Voor zover krachtens de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen een derde voor de
geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht;

3.2 Aardbeving en/of vulkanische uitbarsting
wordt veroorzaakt door een aardbeving en/of vulkanische uitbarsting. Bij 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 verzekeringnemer te bewijzen, dat
de schade niet aan die verschijnselen is toe te schrijven;

3.3 Molest
wordt veroorzaakt door of ontstaat uit molest;

3.4 Opzet
is veroorzaakt door opzet of met goedvinden van verzekeringnemer of iemand die bij de uitkering
belang heeft;

3.5 Overstroming
wordt veroorzaakt door of in verband met overstroming. 
Deze uitsluiting geldt niet voor schade door brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming;

3.6 Windschermen, balkon- en terreinafscheidingen
is ontstaan aan glas in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen;

3.7 Versieringen, waaronder etswerk
is ontstaan aan versieringen op glas, waaronder begrepen etswerk;

3.8 Gebrandschilderd glas
is ontstaan aan gebrandschilderd glas;

3.9 Glas in lood, draadglas en kunststof
is ontstaan aan glas in lood, draadglas en kunststof door eigen gebrek;

3.10 Verplaatsing, plaatsing, verwerking en bewerking
is ontstaan aan glas tijdens verplaatsing, plaatsing, verwerking en bewerking;

3.11 Aanbouw, verbouw en leegstand
is ontstaan aan glas tijdens aanbouw, verbouwing of leegstand van het gebouw;

3.12 Dubbelwandig glas
is ontstaan aan dubbelwandig glas als gevolg van condensvorming en/of verlies van helderheid of
achteruitgang van het isolerend vermogen. Tevens blijft uitgesloten ruitbreuk van dubbelwandig glas
indien de installatie-voorschriften van de fabrikant/leverancier niet zijn opgevolgd.
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4.1 Verplichtingen van verzekerde in geval van schade
Zodra verzekeringnemer kennis draagt van een gebeurtenis, die voor verzekeraar tot een verplichting
tot uitkering kan leiden, is hij verplicht:
a deze zo spoedig mogelijk aan verzekeraar te melden;
b zo spoedig mogelijk aan verzekeraar alle gegevens te verstrekken en stukken door te zenden;
c alles in het werk te stellen om de schade te beperken;
d zijn volledige medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van verzekeraar zou

kunnen schaden;
e verzekeraar in kennis te stellen van alle overige verzekeringen waaronder eveneens geheel of

gedeeltelijk dekking voor de schade wordt geboden;
f in geval van (poging tot) diefstal, verduistering of vermissing of enig ander strafbaar feit zo

spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie en schriftelijk bewijs hiervan te overleggen aan
verzekeraar.

Verzekeringnemer kan geen rechten aan de polis ontlenen, indien hij een of meer van deze verplich-
tingen niet is nagekomen en voor zover daardoor de belangen van verzekeraar zijn geschaad.

4.2 Schadevaststelling
De schade zal in onderling overleg worden vastgesteld.

4.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding omvat:
a het doen plaatsen van glas qua grootte, soort en kwaliteit gelijk aan de toestand zoals die was

voor de breuk;
in plaats van vergoeding in natura staat het verzekeraar vrij de kostprijs van het glas vermeerderd
met het inzetloon in geld te vergoeden;

b de door verzekerde verrichte uitgaven van noodvoorziening.

4.4 Andere verzekeringen
Indien de schade, welke onder deze verzekering is gedekt, tevens is gedekt onder één of meer andere
polissen al dan niet van oudere datum, of gedekt zou zijn indien deze verzekering niet zou hebben
bestaan, dan loopt deze verzekering slechts als excedent boven de dekking die onder de andere
polis(sen) is of wordt verleend, ongeacht of in de andere polis(sen) een samenloopartikel is opge-
nomen.

4.5 Verjaringstermijn
Het recht op uitkering vervalt indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen 3 jaar na de datum van de
gebeurtenis.

4.6 Vervaltermijn
Indien verzekerde geen rechtsvordering heeft ingesteld binnen 1 jaar nadat verzekeraar schriftelijk
aan verzekeringnemer zijn definitief standpunt heeft medegedeeld de schade niet voor zijn rekening
te nemen, vervalt zijn recht op schadevergoeding.

5.1 Premiebetaling

a Verzekeringnemer is verplicht premie, kosten en assurantiebelasting bij vooruitbetaling te voldoen;
b Zodra de verzekeringnemer weigert het verschuldigde bedrag te betalen of zodra een termijn van

30 dagen na het eerste betalingsverzoek is verstreken, eindigt de dekking op de eerste dag van de
periode waarover het verschuldigde bedrag betaald dient te worden.
Verzekeringnemer blijft verplicht het verschuldigde bedrag alsnog te betalen.

c Tenzij verzekeraar de verzekering inmiddels heeft opgezegd, wordt de dekking weer van kracht op
de dag volgend op die, waarop het verschuldigde bedrag door verzekeraar is ontvangen. 

5.2 Premieverrekening
Premie wordt pro rata verrekend indien wijziging van het risico een premieverlaging of
premieverhoging tot gevolg heeft.

5.3 Premierestitutie
Bij beëindiging van de verzekering, anders dan wegens kwade trouw van verzekeringnemer, betaalt
verzekeraar pro rata de premie over de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht is aan
verzekeringnemer terug.

6.1 Wijziging van premie en/of voorwaarden
Indien verzekeraar de tarieven en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort en bloc of
groepsgewijs wijzigt, heeft hij het recht de premie en/of voorwaarden van deze verzekering over-
eenkomstig die wijziging aan te passen met ingang van een door verzekeraar vast te stellen datum.
Verzekeringnemer wordt van de voorgenomen wijziging en datum, waarop deze van toepassing zal
zijn, tijdig schriftelijk in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij bin-
nen 30 dagen na die datum schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de ver-
zekering op de datum waarop de wijziging van kracht wordt. 

6.2 Risicowijziging
De verzekeringnemer dient de verzekeraar schriftelijk in kennis te stellen van:
a wijziging van de glassituatie;
b wijziging van het op het polisblad omschreven gebouw;
c leegstand van het gebouw of van een als zelfstandig aan te merken deel daarvan;
d het buiten gebruik zijn van het gebouw of van een als zelfstandig aan te merken deel daarvan

gedurende een aaneengesloten periode die, naar verwachting, langer dan 60 dagen zal duren;
e het geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van het gebouw.
Deze mededeling dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 60 dagen te worden gedaan, tenzij
verzekerde van het optreden van één der genoemde wijzigingen niet op de hoogte was en dat
redelijkerwijs ook niet kon zijn.
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7.1 Duur van de verzekering
De verzekering is aangegaan voor een periode als op het polisblad omschreven en wordt geacht
daarna telkens stilzwijgend te zijn voortgezet met de op het polisblad vermelde verlengingstermijn.

7.2 Einde van de verzekering
De verzekering eindigt:
a op de contractsvervaldatum, indien ten minste 60 dagen vóór deze dag de verzekering is opgezegd

door verzekeraar of verzekeringnemer;
b op de premievervaldatum, indien verzekeraar ten minste 60 dagen vóór deze dag de verzekering

schriftelijk aan verzekeringnemer heeft opgezegd; 
c na schriftelijke opzegging door verzekeraar of verzekeringnemer binnen 30 dagen nadat verzeke-

raar onder deze verzekering een geclaimde schade heeft vergoed of afgewezen, waarbij een
opzegtermijn van ten minste 14 dagen in acht dient te worden genomen;

d op de dag van schriftelijke opzegging door verzekeraar, indien verzekeringnemer langer dan 60
dagen in gebreke is premie, kosten en assurantiebelasting te betalen;

e als verzekeringnemer wijziging van premie en/of voorwaarden op grond van artikel 6.1 niet accep-
teert.

f na een wijziging van het risico als omschreven in 6.2, indien de verzekeraar de verzekering niet of
niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben verzekerd, waarbij een opzegtermijn van ten minste
14 dagen in acht dient te worden genomen;

g 60 dagen na eigendomsoverdracht van het gebouw, tenzij de verzekeraar met de nieuwe
belanghebbende anders is overeengekomen.

8.1 Geschillen
Geschillen voortvloeiende uit de verzekering zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
Nederland, behoudens hogere voorziening, tenzij tussen partijen wordt overeengekomen op andere
wijze tot overeenstemming te geraken.
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