Van der Linden Assuradeuren
Bijzondere voorwaarden Glasverzekering
Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dakpakket zijn voor de glasverzekering tevens onderstaande bijzondere
voorwaarden glasverzekering van kracht.

Artikel 3 Schade
Verzekeraar zal het gebroken glas zo spoedig mogelijk door ander glas van
dezelfde soort en hoedanigheid laten vervangen of de prijs van het glas
vermeerderd met de inzetkosten in geld vergoeden.

Artikel 4 Indexering
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze polis wordt verstaan onder:

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.

1.1 Verzekeringnemer
de pakkethouder of een ander dan de pakkethouder indien dit
uitdrukkelijk op het polisblad van de betreffende verzekering is vermeld.

Artikel 5 Wijziging van het risico

1.2 Verzekerde
Als verzekerde worden beschouwd:
•
verzekeringnemer;
•
elke persoon met wie verzekeringnemer in duurzaam gezinsverband
samenwoont (bij verzekering van glas in woningen);
•
elke andere persoon, voor zover dit uit het polisblad blijkt.
1.3 Glas
Als glas wordt beschouwd:
•
glas van de op het polisblad omschreven ruiten;
•
glas of lichtdoorlatende kunststof in ramen, deuren, windschermen,
balkon- en terreinafscheidingen (bij verzekering van glas in woningen).
1.4 Opruimingskosten
Uitsluitend de niet reeds in de vervanging van het gebroken glas begrepen
kosten van wegruimen en/of afbraak van het verzekerde glas voor zover
deze wegruiming en/of afbraak het noodzakelijke gevolg is van een door de
polis gedekte schade.
1.5 Noodvoorziening
De redelijkerwijs noodzakelijke voorlopige voorziening bij of na een gedekte
gebeurtenis aangebracht in afwachting van definitief herstel van de door die
gebeurtenis ontstane schade aan de verzekerde zaken.

Artikel 2 Omschrijving van de dekking
2.1 Verzekerd belang
Verzekerd is het belang (bij de in de polis omschreven zaken en kosten)
van de onder 1.2 genoemde verzekerden.
2.2 Waartegen gedekt
Deze verzekering dekt materiële schade aan het in de polis omschreven
glas door breuk, veroorzaakt door elke onvoorzien en plotseling op het glas
inwerkende gebeurtenis.
2.3 Bijzondere dekkingen
Tevens zijn gedekt:
a. kosten van noodvoorzieningen;
b. opruimingskosten tot een maximum van € 454
2.4 Home Assistance
In geval van nood kan verzekerde of bij diens afwezigheid, zijn/haar
zaakwaarnemer gebruik maken van de Van der Linden Assistance. Onder
nummer 020- 592.90.90 is deze hulpcentrale 24 uur per dag en 7 dagen in
de week te bereiken. De hulpverlening bestaat uit:
•
het organiseren en uitvoeren van noodreparaties om verdere schade
te voorkomen en te beperken
•
het verstrekken van telefoonnummers en/of adressen van storing- en
reparatiediensten met 24- uurs service en van de bij de woning
betrokken openbare diensten;
2.5 Uitsluitingen
Uitgesloten is schade:
a. door brand en ontploffing, zoals vermeld in de 'Nadere
omschrijvingen', alsmede door blikseminslag;
b. door aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming, zoals
vermeld in de 'Nadere omschrijvingen';
c. tijdens aan-/verbouw van het gebouw, zolang het gebouw geheel of
gedeeltelijk is gekraakt of het gebouw geheel of grotendeels leegstaat
dan wel, voor een aaneengesloten periode die (naar verwachting)
langer dan twee maanden zal duren, niet meer in gebruik is;
d. hoe ook ontstaan, indien verzekerde met betrekking tot de melding
en/of behandeling van deze schade opzettelijk een verkeerde
voorstelling van zaken geeft of een onware opgave doet.

5.1 Risicowijziging
Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval
binnen twee maanden, schriftelijk aan de verzekeraar kennis te geven van:
a. verhuizing van verzekerde naar een ander adres indien
verzekeringnemer de verzekering voor dat adres wenst voort te zetten;
b. wijziging van gebruik van het gebouw waarin en/of waaraan het
verzekerde glas zich bevindt;
c. wijziging in het aantal kamers en/of plaatsing van meerwandig
isolatieglas voor zover dergelijk glas nog niet eerder in het gebouw
aanwezig was (bij verzekering van glas in woningen);
5.2 Voortzetting na risicowijziging
a. De verzekering wordt op dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde
premie voortgezet, tenzij de maatschappij binnen twee maanden na
ontvangst van de kennisgeving als bedoeld in 5.1 verzekeringnemer
bericht gebruik te maken van haar recht de verzekering niet op
dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde premie voort te zetten.
b. De verzekering eindigt dan één maand na de mededeling hiervan door
de verzekeraar, tenzij partijen voortzetting van de verzekering op
nieuwe voorwaarden en/of tegen gewijzigde premie overeenkomen.
Zolang de verzekering niet is geëindigd, alsmede zolang voortzetting
niet is overeengekomen, blijft de oorspronkelijke dekking ongewijzigd
van kracht.
5.3 Opschorting van de dekking
1. Verzuimt verzekeringnemer tijdig aan de verzekeraar kennis te
geven volgens het onder 5.1 bepaalde, dan wordt onmiddellijk na
het verstrijken van de daarin genoemde termijn van twee maanden
de dekking opgeschort, tenzij de verzekering ook na kennisgeving
op dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde of lagere premie zou
zijn voortgezet. Verzekeringnemer blijft ook in het geval van
opschorting verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting te
voldoen. Indien de verzekeraar de verzekering zou hebben voortgezet
op andere voorwaarden en/of tegen een hogere premie, dan wordt de
dekking hiervoor van kracht onmiddellijk nadat partijen voortzetting op
nieuwe voorwaarden en/of tegen gewijzigde premie zijn
overeengekomen.
2. Indien schade ontstaat terwijl de dekking is opgeschort, zal, op
voorwaarde dat voortzetting alsnog is overeengekomen, worden
gehandeld alsof de dekking volgens de nieuwe voorwaarden reeds ten
tijde van de schade van kracht was; de eventuele schade-uitkering zal
dan echter worden berekend in dezelfde verhouding als de vóór de
opschorting geldende premie staat tot de ná de aanpassing geldende
premie als die hoger is.
Het in dit artikel bepaalde kan niet tot verlenging van de overeenkomst of
tot beperking van de mogelijkheid tot beëindiging uit anderen hoofde
leiden.
Artikel 6 Bekendheid
De verzekeraar acht zich voldoende bekend met ligging, inrichting,
omschreven gebruik en belendingen van de woning of het gebouw waarin
en/of waaraan het glas zich bevindt, zoals die waren - ten tijde van het
aangaan van de verzekering of - bij voortzetting van de verzekering na
risicowijziging.

VGL.01/01

Van der Linden Assuradeuren
Nadere omschrijvingen
Brand
Hieronder te verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen
gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht
voort te planten.
Zo is onder andere geen brand:
•
zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
•
doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
•
oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

Clausules
De volgende clausule(s) zijn slechts van toepassing voor zover daarvan
op het polisblad melding is gemaakt.
GL01
Collectiviteit
Deze verzekering maakt deel uit van een collectiviteit. Aangetekend
wordt dat voorwaarden en premie gelden zolang verzekeringnemer een
relatie heeft met de houder van de collectiviteit en op grond daarvan
deelneemt aan de collectiviteit. Bij beëindiging van de relatie met de
houder van de collectiviteit zullen de voorwaarden en premie aangepast
worden naar de dan geldende individuele voorwaarden en premie

Ontploffing
Onder schade door ontploffing te verstaan gehele of gedeeltelijke
vernieling, onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige
krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming van het
hierna bepaalde.
Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet gesloten - vat, dan is aan
het vereiste van een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de
wand van het vat onder de druk van de zich daarin bevindende gassen of
dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en
onverschillig of zij reeds vóór de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst
tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan,
dat door het uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding
gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan
elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten
een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting
de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen die door een
scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of
van een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht.
Aardbeving en vulkanische uitbarsting
Onder schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting te verstaan
schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur
nadat in of nabij de plaats waar het verzekerde zich bevindt, de gevolgen
van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij
verzekerde bewijst, dat de schade niet aan een van de genoemde
verschijnselen kan worden toegeschreven.
Overstroming
Onder schade door overstroming te verstaan schade door overstroming
tengevolge 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.
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