	
  
	
  
	
  

Bijzondere Voorwaarden Glasdekking
U heeft bij Ons een Glasdekking gesloten. Daarmee verzekert U het glas in Uw gebouw tegen schade door breuk.
Uiteraard wilt U graag weten wat de afspraken zijn. Bijvoorbeeld, waar U voor verzekerd bent, waar U niet voor
verzekerd bent, en hoe Wij schade vaststellen. Dit kunt U lezen in deze Bijzondere Voorwaarden van Uw
Glasdekking.

Bevestiging van de dekking
De Bijzondere Voorwaarden Glasdekking vormen samen met de Algemene Voorwaarden, de Aanvullende
Voorwaarden en Uw Polisblad Uw bewijs van verzekering. Hiermee kan worden aangetoond dat er een
verzekeringsovereenkomst tussen U en Ons tot stand is gekomen. Het is belangrijk dat U controleert of de informatie
op Uw Polisblad juist is en overeenkomt met de door U aangevraagde dekking.
In ruil voor het betalen van de premie zijn Wij bereid U overeenkomstig de in deze documenten vastgelegde en
bekrachtigde voorwaarden te verzekeren.
Deze verzekeringsovereenkomst voldoet aan de eis van onzekerheid, zoals omschreven in artikel 7:925 van het
Burgerlijk Wetboek. Op het moment dat U deze dekking bij Ons afsluit, mag bij U en bij Ons geen gebeurtenis
bekend zijn die tot een uitkering leidt of onder normale omstandigheden tot een uitkering zou kunnen leiden.
Bepaalde woorden hebben overal waar ze in dit document worden gebruikt een specifieke betekenis. Deze woorden
zijn vetgedrukt en hun betekenis wordt in het artikel ‘Wat bedoelen Wij met:’ uitgelegd.

Door U aan Ons verstrekte informatie
Bij de beslissing om deze dekking te accepteren, het vaststellen van de voorwaarden en het berekenen van de
premie zijn Wij van de door U aan Ons verstrekte informatie uitgegaan. U dient de door Ons gestelde vragen met
zorg te beantwoorden en er zeker van te zijn dat alle verstrekte informatie juist en compleet is.
Indien We vaststellen dat U heeft gehandeld of heeft nagelaten te handelen met de opzet Ons te misleiden, zullen
Wij deze dekking met onmiddellijke ingang opzeggen zonder dat U het recht heeft op premieteruggave en zullen alle
claims worden geweigerd.
Indien We vaststellen dat U onzorgvuldig was bij het aan Ons verstrekken van informatie, op basis waarvan We deze
dekking hebben geaccepteerd, de voorwaarden hebben vastgesteld en de premie hebben berekend, dan kunnen We:
•
•

•

de voorwaarden van Uw dekking aanpassen. Indien een claim negatief beïnvloed is door Uw onzorgvuldigheid,
dan kunnen We deze aangepaste voorwaarden toepassen alsof ze al van kracht waren; of
meer premie bij U voor Uw dekking in rekening brengen of Onze uitkering voor een claim evenredig verlagen op
basis van de door U betaalde premie in verhouding tot de premie die Wij bij U in rekening zouden hebben
gebracht; of
Uw dekking overeenkomstig het artikel ‘Wanneer kunt U Uw verzekering beëindigen?’ van de Algemene
Voorwaarden beëindigen.

Wij zenden U een bericht indien We:
• het voornemen hebben om deze dekking op te zeggen; of
• de voorwaarden van Uw dekking moeten aanpassen; of
• verlangen dat U meer premie voor Uw dekking betaalt.

Ons op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen of onjuistheden
Indien U erachter komt dat door U aan Ons verstrekte informatie onjuist, onvolledig of gewijzigd is, dan dient U Ons
hierover zo snel mogelijk te informeren.
Nadat We op de hoogte zijn gebracht dat eerder door U aan Ons verstrekte informatie onjuist is, onvolledig is of dat
deze informatie gewijzigd is, vertellen Wij U of dit Uw dekking beïnvloedt. We kunnen bijvoorbeeld de voorwaarden
van Uw dekking aanpassen, verlangen dat U meer premie voor Uw dekking betaalt of Uw dekking beëindigen.
Indien U Ons niet over de onjuistheid, onvolledigheid of wijziging van door U aan Ons verstrekte informatie informeert
kan deze dekking ongeldig raken, met als gevolg dat Wij mogelijk Uw claim niet betalen of een eventuele uitkering
verlagen.
Als U de Glasdekking afsluit, weten Wij precies wat de ligging en het gebruik van Uw gebouw zijn. Maar ook hoe het
gebouw is gebouwd. Zo kunnen Wij inschatten welk risico Wij lopen.
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Verandert het risico? Dan verwachten Wij van U dat U Ons dat binnen 2 maanden laat weten. Voorbeelden van een
verandering van het risico zijn:
U gaat Uw gebouw verbouwen en U verandert de bouwaard of de dakbedekking;
U gaat Uw gebouw voor een ander doel gebruiken of de bestemming ervan verandert;
Uw gebouw of een gedeelte daarvan komt leeg te staan;
U gebruikt Uw gebouw of een gedeelte daarvan 2 maanden of langer niet;
Uw gebouw of een gedeelte wordt gekraakt.
Vanaf het moment, dat er iets verandert, bent U niet langer verzekerd tegen glasschade. Tenzij Wij met elkaar wat
anders afspreken.
Heeft U een risicowijziging doorgegeven? Dan mogen Wij:
de premie en voorwaarden aanpassen;
de dekking opzeggen.
Hierbij houden Wij een opzegtermijn van 2 maanden aan.
Als de wijziging zo is, dat niemand van Ons kan verwachten, dat Wij met de dekking zullen doorgaan, dan
houden Wij een opzegtermijn van 30 dagen aan.
Meldt U de risicowijziging niet of niet op tijd? En een schade heeft te maken met de risicowijziging? Dan heeft U geen
recht op schadevergoeding vanaf 2 maanden nadat het risico verandert. Dit geldt niet als Uw dekking hetzelfde zou
zijn gebleven als U het Ons wel had gemeld. Zouden Wij de dekking alleen tegen een hogere premie of op
gewijzigde voorwaarden hebben voortgezet? Dan bepalen Wij wat de verhouding is tussen de premie:
die U heeft betaald; en
de premie die U had moeten betalen.
U krijgt dan een eventuele vergoeding in die verhouding. Ook houden Wij dan de gewijzigde voorwaarden aan.
Als U kunt aantonen, dat U van de wijziging niets wist en ook niet had kunnen weten, dan houden Wij er natuurlijk
rekening mee, wanneer U ons niet binnen 2 maanden heeft geïnformeerd.
Heeft de risicowijziging te maken met illegale praktijken? Zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend hennepteelt,
productie van hard- of softdrugs, opslag van gestolen zaken, enzovoort.
Dan vergoeden Wij vanaf het moment van de risicowijziging geen enkele schade. Dit geldt ook als U van de wijziging
niets wist en ook niet had kunnen weten.

Wat is verzekerd?
Met de Glasdekking verzekert U:
schade aan glas door breuk, hoe ook ontstaan;
kosten voor maatregelen die nodig zijn om het raam tijdelijk dicht te maken. Dit, omdat bijvoorbeeld de nieuwe
ruit niet meteen geleverd kan worden.

Wat is niet verzekerd?
•
opzet
•
overstroming
•
atoomkernreactie
•
molest
•
aardbeving
•
vulkanische uitbarsting
Wat Wij hiermee bedoelen, vindt U in de Algemene Voorwaarden.
•
beschilderingen, opschriften, versieringen en etswerk;
•
windschermen, balkon- en terreinafscheidingen;
•
glas in gemeenschappelijke trappenhuizen of bergruimten;
•
gebrandschilderd, verzilverd of geslepen glas;
•
schade:
bij (ver)plaatsen of bewerken van het glas;
tijdens de verbouwing van het gebouw;
doordat de door de fabrikant opgegeven voorschriften voor het inzetten van het glas niet zijn opgevolgd of
schade die het gevolg is van fabricagefouten;
door een (slechte) eigenschap van het materiaal zelf of slijtage, bij glas-in-lood, draadglas of kunststof;
aan glas in gebouwen die leeg staan;
staand draadglas;
aan liggend draadglas, tenzij breuk daarvan lekkage veroorzaakt;
als gevolg van achterstallig onderhoud.
Maar, breuk van beschilderd, versierd, geëtst, gebrandschilderd, verzilverd, geslepen, gebogen, of op andere wijze
bewerkt glas, vergoeden Wij wel als ware het onbewerkt, onbeschilderd, ongebogen, effen, enkelwandig glas van
een normale dikte (6-8 mm).
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Heeft U het PURE Goldpakket afgesloten? Dan vergoeden Wij wel:
•
beschildering, opschriften, versiering, etswerk, verzilvering of slijpen van het glas;
•
gebrandschilderd glas.
De maximale vergoeding hiervoor bedraagt € 2.500,00 per ruit.

Wat gebeurt er bij schade?	
  
Wij vergoeden U de kosten voor soortgelijk glas, inclusief plaatsingskosten.

Wordt de premie jaarlijks aangepast?	
  
Jaarlijks kunnen Wij de premie van Uw Glasdekking aanpassen. Wanneer Wij dat doen dan kijken Wij daarbij hoe
de bouwkosten van gebouwen zich hebben ontwikkeld. Maar ook hoe het schadeverloop binnen Onze
glasportefeuille is.

Wat gebeurt er als U andere verzekeringen heeft?
U heeft bij Ons een Glasdekking afgesloten. Maar misschien heeft U voor hetzelfde ook een andere verzekering
afgesloten. Of Uw verzekeringen overlappen elkaar. Wat doen Wij als U dan een schade meldt? Dat leest U in dit
artikel.
•
Heeft U voor datgene wat beschadigd is ook ergens anders een speciale verzekering afgesloten? Of zou zo’n
verzekering de schade vergoeden als U geen dekking bij Ons zou hebben? Dan vergoeden Wij geen schade.

Als U verhuist
Op Uw nieuwe adres heeft U geen dekking. Uiteraard kunnen U en Wij anders afspreken.

Als het belang naar iemand anders overgaat
Als het verzekerde belang naar iemand anders overgaat, dan stopt de dekking.
Als het verzekerd belang overgaat na Uw overlijden, dan blijft de dekking van kracht voor Uw erfgenamen. Dit geldt
niet als Uw erfgenamen of Wij de dekking opzeggen binnen 9 maanden nadat Uw erfgenamen of Wij van het
overlijden hebben gehoord. Daarvoor geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Wat bedoelen Wij met:
U of Uw?
De persoon of onderneming die de dekking heeft afgesloten. Dit staat op het Polisblad vermeld.
We, Wij, Ons of Onze?
PURE B.V. tevens handelend onder de naam PURE2insure.
Gebouw?
Uw bedrijfspand of appartementengebouw;
schuurtje(s) en garage(boxen) die hierbij horen.
Glas?
Het glas behorende bij het gebouw (waarvan de locatie wordt) omschreven op het Polisblad. Het gaat hierbij om:
glas bedoeld om licht door te laten of om af te sluiten;
kunststof lichtkoepels;
glas in dakramen.
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