Dekkingsvoorwaarden - DV6-GL2022

Rubriek 6: Glas
1. ALGEMEEN
1.1. Deze Dekkingsvoorwaarden, alsmede de Algemene
Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en het polisblad
vormen samen de verzekeringsovereenkomst.
1.2. Van de woorden die zijn onderstreept is een uitleg of nadere
toelichting te vinden in de Begripsomschrijvingen.

2. RISICOADRES EN VERZEKERDE ZAKEN
Verzekerd is glas en/of kunststof, inclusief voorzetbeglazing, in
ramen, deuren en dakkoepels die bedoeld zijn om licht door te
laten en die behoren tot de onroerende zaak op het risicoadres
zoals op het polisblad staat vermeld.

3. GEDEKTE EVENEMENTEN
Deze verzekering dekt schade aan het hiervoor omschreven glas
en/of kunststof door breuk en/of scheurvorming ten gevolge
van een plotseling en onvoorzien van buiten komend onheil, dat
plaatsvindt tijdens de looptijd van de verzekering.

4. EIGEN RISICO
In geval van schade door een van de in deze rubriek genoemde
gebeurtenissen geldt er geen eigen risico.

6.5. Aan op het glas en/of kunststof aangebrachte versieringen,
waaronder beplakking, folie en opschriften.
6.6. Aan glas en/of kunststof in windschermen,
balkonafscheidingen, terreinafscheidingen en zonnepanelen.
6.7. Tijdens vervoer, (ver)plaatsing, verandering, bewerking en
versiering van glas en/of kunststof.
6.8. Tijdens aanbouw, verbouw, renovatie of restauratie van de
onroerende zaak.
6.9. Als de onroerende zaak op het moment van de schade drie
maanden of langer geheel of gedeeltelijk leeg staat.
6.10. Als de onroerende zaak op het moment van de schade drie
maanden of langer geheel of gedeeltelijk buiten gebruik is.
6.11. Als de onroerende zaak op het moment van de schade
geheel of gedeeltelijk wordt of is gekraakt.
Deze verzekering biedt geen dekking voor schade aan:

5. VERGOEDING

6.12. Glas in toonbanken, vitrines, kasten, meubels en andere
roerende zaken.

In geval van schade aan het verzekerde glas en/of kunststof
wordt/worden vergoed:

6.13. Hobby-, planten- en broeikassen of broeibakken.

5.1. De kostprijs van glas en/of kunststof van dezelfde soort en
hoedanigheid.

6.14. Glas dat een kunstwerk is dat aan de buitenkant van de
onroerende zaak vast zit.

5.2. Kosten van inzetten en plaatsen van het glas en/of kunststof.

6.15. Glas dat als kunstwerk op het terrein van de onroerende
zaak staat.

5.3. De kosten van het vervangen van beschadigde glaslatten.
5.4. Het schilderwerk voor beschadigde kozijnen.
5.5. De kosten voor het treffen van een noodvoorziening.
Met eventuele kleur- en kwaliteitsverschillen wordt bij de
vergoeding van de schade geen rekening gehouden.

6. UITSLUITINGEN
Naast de uitsluitingen van de Algemene Voorwaarden biedt deze
verzekering geen dekking voor schade die is veroorzaakt:
6.1. Door eigen gebrek van glas en/of kunststof.
6.2. Door krassen, schrammen of deuken.
6.3. Door constructiefouten.
6.4. Door lekkage en/of thermische breuk van glas en/of kunststof.
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BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Eigen gebrek
Schade veroorzaakt door een natuurlijke eigenschap, slijtage en/of
een slechte kwaliteit van de beschadigde verzekerde zaak zelf.
Onroerende zaak
De op het polisblad omschreven onroerende zaak met al wat
daartoe bestemd is dan wel volgens verkeersopvatting daarvan
deel uitmaakt. Voor zover niet voor afzonderlijke bedragen
verzekerd, zijn in de omschrijving alle bouwsels begrepen, die
naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse
te blijven. De funderingen zijn alleen meeverzekerd indien dit op
het polisblad is vermeld.
Onvoorzien
Onverwacht. Het gaat om een schadeveroorzakende gebeurtenis
waarmee geen rekening behoeft te worden gehouden. Niet als
onvoorzien wordt beschouwd: (de gevolgen van) menselijk falen.
Roerende zaken
Goederen die zichzelf kunnen verplaatsen, dan wel verplaatst
kunnen worden.
Thermische breuk
Een breuk of scheur in het glas, veroorzaakt door een te hoge
spanning in het glas als gevolg van een temperatuurverschil in het
glasoppervlak.
Van buiten komend onheil
Een tot schade leidende gebeurtenis, die een oorsprong heeft, die
ligt buiten de beschadigde verzekerde zaak zelf.
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