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Aanvullende Voorwaarden  
Glas GL2022.09  
Glas 

U kunt de Gebouwenverzekering of de Inventaris- en Goederenverzekering uitbreiden met de 
keuzedekking Glas. Op uw polis staat of u deze keuzedekking heeft afgesloten.  

In deze Aanvullende Voorwaarden Glas leest u waarvoor u wel en niet verzekerd bent en welke 
afspraken er gelden. Voor deze keuzedekking gelden ook de Algemene Voorwaarden Zakelijk en 
de Productvoorwaarden Gebouwenverzekering en/of de Inventaris- en Goederenverzekering.  

1. Waarvoor bent u verzekerd? 

U bent verzekerd voor de herstelkosten van het gebroken glas van het gebouw dat op uw polis 
staat.  

 De herstelkosten zijn de kosten van glas van soortgelijke kwaliteit en afmeting plus 
eventuele milieutoeslagen, het arbeidsloon van de glaszetter en de voorrijdkosten.  
Als het noodzakelijk is vergoeden wij ook: de toeslag voor het werken op een verdieping, het 
vervangen van gebroken glaslatten (geschilderd in grondverf), kraan-, hoogwerker-, steiger-, 
en transportkosten plus de kosten voor een vergunningaanvraag en verkeersregelaars. Ook 
vergoeden wij de btw als u niet btw-plichtig bent.  
Wij vergoeden de noodzakelijke (herstel)kosten. 

Verzekerd zijn ook de extra kosten:  

 Voor het tijdelijk vervangen van het glas door een ander materiaal omdat het nieuwe glas er 
niet snel genoeg is (noodvoorziening). Wij vergoeden de noodzakelijke kosten. 
Let op:  
Voor kosten van een noodvoorziening zonder dat u De Glaslijn heeft ingeschakeld 
vergoeden wij maximaal € 125 per gebeurtenis. 

Verzekerd is ook: 

 Het glas van de hardglazen binnen- en buitendeur. 
Wij vergoeden niet het hang- en sluitwerk, vloerpotten, brievenbussen en klinken. 

2. Waarvoor bent u niet verzekerd? 
Schade ontstaan door: 
 uw opzet of roekeloosheid. Ook als u zich niet bewust was van uw roekeloosheid. Is de 

schade veroorzaakt door een (rechts)persoon die in uw opdracht of met uw goedkeuring de 
leiding heeft over uw bedrijf of over een deel daarvan? En is de schade het gevolg van zijn 
opzet of roekeloosheid? Ook dan krijgt u geen vergoeding; 

 werkzaamheden (reparatie, aan- of verbouw); 
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 het bewerken of verplaatsen van het glas; 
 een slechte eigenschap van het materiaal zelf (zoals lekkage van isolatieglas en het geheel 

of gedeeltelijk ondoorzichtig worden van het glas); 
 langzaam werkende invloeden; 
 brand en ontploffing; 
 werking van of tijdens werkzaamheden aan de sponningen en/of omlijsting. 

 

Ook is/zijn niet verzekerd: 

 glas in broei- en kweekkassen; 
 overkappingen, luifels, drooglopers, reglitbalken (hiermee bedoelen wij glasbouwelementen, 

ook wel U-glas of profielglas genoemd), glazen bouwstenen en beloopbaar glas; 
 vitrineglas, behalve als u de keuzedekking Vitrines hebt meeverzekerd; 
 spiegels; 
 glas dat onderdeel is van de constructie van het gebouw en bedoeld is om de constructie te 

verstevigen; 
 glas met zonnecellen en/of glas met elektronica; 
 glas dienende tot gevelbekleding; 
 bewerkt glas. Zoals bijvoorbeeld beschilderd, gezandstraald, geëtst glas, of op een andere 

manier op of in het glas aangebrachte toevoegingen; 
 overig speciaal glas; 
 als het glas in glas-in-loodruiten slijt of stukgaat door een slechte eigenschap van het 

materiaal zelf; 
 glas in gebouwen die meer dan 2 maanden leeg staan; 
 niet-lichtdoorlatend glas (geëmailleerd of gekleurd), behalve als u de keuzedekking Niet-

lichtdoorlatend glas hebt meeverzekerd; 
 glas in wind- en privacyschermen, balkon- en terreinafscheidingen; 
 glas in de boven- en/of naastgelegen woning, behalve als u de keuzedekking Boven-

/naastgelegen woning hebt meeverzekerd; 
 beplakking en belettering op glas behalve als u de keuzedekking Beplakking/belettering hebt 

meeverzekerd; 
 glas in een atrium; 
 glas in (ondergelegen) bedrijfsmatige bestemmingen. 

Bent u voor glasschade bij een andere verzekeraar verzekerd? Dan verwijzen we u naar artikel 6 
van onze Algemene Voorwaarden.  

3. Extra keuzes voor glas  

Op uw polis staat welke extra keuzes u heeft afgesloten.  

Keuze Beplakking/Belettering  

Meeverzekerd is de beplakking/ belettering op het glas. 
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Keuze Vitrines 

Meeverzekerd is het glas van de (koel)vitrines die binnen het gebouw staan. Glazen toonbanken 
en eilandetalages vallen ook hieronder. Wij verzekeren maximaal 15 ruiten.  

Keuze Glas in de boven- en/of naastgelegen woning  

Meeverzekerd is het glas dat onderdeel is van de boven-/naastgelegen woning en bedoeld is om 
licht door te laten (inclusief het binnenglas). 

Keuze Niet-lichtdoorlatend glas  

Meeverzekerd is niet-lichtdoorlatend glas (geëmailleerd en gekleurd glas). 

4. Wat is het eigen risico? 

U heeft geen eigen risico.  

5. Hoe wordt de schade geregeld?  

U meldt de schade bij De Glaslijn op het gratis nummer (0800) 020 72 07. U kunt dag en nacht 
bellen. De Glaslijn regelt uw schade dan zo snel mogelijk. En als het nodig is ook in het 
weekend. De Glaslijn is de organisatie die namens ons de schademelding registreert en 
coördineert. 

Tijdens het gesprek worden de gegevens over de schade genoteerd. Vervolgens schakelt de 
Glaslijn een glashersteller in. Deze glashersteller maakt een afspraak om de schade te 
herstellen. Wij vergoeden de herstelkosten rechtstreeks aan de glashersteller. 

De glashersteller repareert de schade met glas van dezelfde soort, kwaliteit en grootte. Moet het 
glas door wet- of regelgeving vervangen worden door een afwijkende soort, kwaliteit en of 
afmeting? En hebben wij daarover van tevoren met u geen afspraken gemaakt? Dan moet u de 
meerkosten zelf vergoeden. 

Hebben we speciale afspraken met u gemaakt? Zoals afwijkende ruiten of speciale regels voor 
de reparatie? Dan staan die afspraken op uw polis. 

Voor glasherstel of het vergoeden van extra kosten moet u eerst contact met De Glaslijn 
opnemen. Alleen kosten die worden gemaakt met toestemming van De Glaslijn worden vergoed. 

De mogelijkheid van kleurverschil bij gekleurde beglazing is aanwezig. In dit geval wikkelen wij 
de schade af op basis van contante betaling. 

6. Indexeren  

Wij indexeren de premie elk jaar op de verlengingsdatum van uw verzekering met 3%.  
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