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Voorwaarden van glasverzekering op indexbasis (Artikel 1-7)
Artikel 1. - Grondslag.
Als basis voor deze polis geldt de informatie die, al dan niet met een ondertekend
aanvraagformulier, door of namens de verzekeringnemer is verstrekt. Deze informatie
maakt deel uit van deze overeenkomst.
Artikel 2. - Definitie.
Onder glas in deze polis dient uitsluitend te worden verstaan, glas dienende tot
lichtdoorlating en behorende tot de opstal tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
Artikel 3. - Omvang van de verzekering.
Deze verzekering dekt schade door breuk, ongeacht hoe deze is veroorzaakt, echter
met inachtneming van het bepaalde onder artikel 4. Voorts zijn medegedekt de kosten
van enige noodvoorziening en/of schade aan goederen en/of inventaris als direct
gevolg van een bij deze polis gedekt evenement tot maximaal m 115,- per
gebeurtenis.
Artikel 4. - Uitsluitingen.
Van de verzekering is uitgesloten schade ontstaan:
1. door opzet van de verzekeringnemer zelf;
2. aan glas, dat vóór de ingangsdatum van de verzekering reeds was beschadigd;
3. door of in verband met verbouwing, aanbouw of andere reparatie van het pand;
4. door verplaatsing, bewerking en verandering van het glas of door verwaarlozing van
de kozijnen, dan wel door werkzaamheden aan de sponningen en/of omlijsting;
5. door brand, explosie, natuurrampen, oorlog, oproer, terreurdaden met als gevolg
militair ingrijpen en atoomkernreacties.
Artikel 5. - Wijziging.
De verzekeringnemer is verplicht van iedere wijziging of nieuwe toestand van het glas
of het pand onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, opgave te doen aan de
Maatschappij, zo ook wanneer het pand een andere bestemming krijgt dan bij de
aanvraag van de verzekering.
Artikel 6. - Duur van de verzekering.
Deze verzekering vangt aan op de in het polisblad genoemde datum of zoveel later als
het glas naar behoren is geplaatst en eindigt: 1. per de kontraktsvervaldatum, indien
door één der partijen aan de andere partij uiterlijk 3 maanden vóór deze datum de
verzekering per aangetekende brief is opgezegd;
2. indien de Maatschappij de verzekering beéindigt na een schadegeval, waartoe zij
tot uiterlijk 30 dagen na afwikkeling van dat schadegeval het recht heeft, zulks met in
achtneming van een termijn van 30 dagen;
3. dertig dagen nadat de Maatschappij de voorwaarden van verzekering heeft
aangepast en de verzekeringnemer binnen deze termijn schriftelijk kenbaar maakt
hiermede niet akkoord te gaan;
4. bij eigendomsovergang en zodra verzekeringnemer, of ingeval van diens
overlijden zijn erfgenaam, ophoudt belang te hebben bij het verzekerde glas;
5. zodra het pand, waarin het verzekerde glas zich bevindt, langer dan 14 dagen
achtereen leeg staat.
Artikel 7. - Aanpassing.
Indien de Maatschappij de voorwaarden voor verzekering als deze wijzigt, heeft zij het
recht die gewijzigde voorwaarden op deze verzekering toe te passen met ingang van
de eerste premievervaldatum na invoering van de wijzigingen. Van de aanpassing
wordt mededeling gedaan aan de verzekeringnemer.
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Voorwaarden van glasverzekering op indexbasis (8-12)
Artikel 8. - Premie.
1. Binnen 30 dagen nadat enige premie, kosten en assurantie- belasting is resp. zijn
verschuldigd dient de verzekeringnemer deze bij vooruitbetaling te voldoen, bij
gebreke waarvan de schadevergoedingsplicht van de Maatschappij vanaf de datum
waarop het bedrag verschuldigd werd komt te vervallen, zulks onverminderd de
betalingsplicht van de verzekeringnemer. Wordt het verschuldigde alsnog door de
Maatschappij ontvangen en geaksepteerd dan gaat het risico van de Maatschappij de
dag daarna weer in.
2. Restitutie van onverdiende premie zal uitsluitend verleend worden indien:
1. de Maatschappij de verzekering opzegt conform artikel 6 punten 2 en 3;
2. de verzekeringnemer de aanpassing van de voorwaarden als bedoeld onder artikel
7 niet aksepteert.
Artikel 9. - Indexering.
1. Jaarlijks wordt de premie per de premievervaldag verhoogd of verlaagd met een
percentage dat wordt ontleend aan de indexcijfers voor bouwkosten van het Centraal
Bureau voor de Statistiek. Bij schade zal eventueel een opgave worden verstrekt van
het indexcijfer op het moment van de schade. Is dit hoger dan het indexcijfer ten tijde
van de laatste premievervaldag, dan geldt voor de regeling van de schade het bedrag
overeenkomende met het indexcijfer op het moment van de schade, echter met als
maximum 125% van de op de laatste premievervaldag vastgestelde prijzen.
2. Aanpassing van de premie door indexering volgens dit artikel zal geen reden zijn tot
opzegging van de polis.
3. Indien men niet akkoord gaat met de indexering zullen bij schade de
schadepenningen naar verhouding worden vergoed.
Artikel 10. - Schade.
1. Ingeval van schade aan het bij deze polis verzekerde glas zal de Maatschappij
uitsluitend aansprakelijk zijn voor normale vervanging van het gebroken glas in
dezelfde soort en kwaliteit zonder verdere kosten (tenzij afzonderlijk medeverzekerd),
dan wel gerechtigd zijn deze kostprijs in contanten te vergoeden.
2. Met inachtneming van artikel 9 zal echter nooit meer worden vergoed dan 125%
van de op de laatste premievervaldag volgens het indexcijfer vastgestelde prijzen.
3. Bij schade is verzekerde verplicht binnen een termijn van 8 dagen hiervan kennis te
geven aan de Maatschappij alsmede onmiddellijk een daarvoor bestemd schadeaangifteformulier in te zenden.
4. Indien de vervangingskosten van het gebroken glas minder bedragen dan m 70,kan de verzekerde zonder voorafgaande machtiging van de Maatschappij de ruit door
een nieuwe doen vervangen. In dit geval dient uiterlijk binnen 1 maand na de schade
de kennisgeving aan de Maatschappij te worden gedaan met bijvoeging van een nota
van een erkende glashandel.
Artikel 11. - Kennisgevingen.
1. Kennisgevingen van de Maatschappij gericht aan het laatste aan haar bekende
adres van de verzekeringnemer hebben bindende kracht.
2. Kennisgevingen van de Maatschappij voor de verzekerde gericht aan de
tussenpersoon zijn eveneens bindend tenzij de verzekerde schriftelijk te kennen heeft
gegeven dat hij deze kennisgevingen persoonlijk wenst te ontvangen.
Artikel 12. - Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst worden onderworpen aan de
uitspraak van de bevoegde Rechter te Breda, behoudens hogere voorzieningen.

