
Glasverzekering ZW-GL-01
Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Glasverzekering. Met de glasverzekering verzekert u het glas in 
uw gebouw als dit door breuk kapot gaat.
 
Hoe leest u deze polisvoorwaarden?
Onze verzekeringen bestaan uit Algemene voorwaarden Zakelijk, Bijzondere voorwaarden, het polisblad en 
soms clausules. Samen vormen zij de afspraken die wij met u maken over de verzekering. 
In de Bijzondere voorwaarden die u nu leest, staan de regels die voor uw verzekering gelden. Via de 
inhoudsopgave kunt u makkelijk vinden waar welke regel staat. Op het polisblad staat welke verzekering 
u precies hebt afgesloten. Op het polisblad staat ook of er voor de verzekering clausules gelden. In de 
clausules staan extra afspraken.

In deze polisvoorwaarden worden soms woorden gebruikt met een eigen betekenis. Omdat dit voor de 
verzekering nodig is, kunnen we dat niet altijd voorkomen. We kunnen ze wel uitleggen. Dit doen we op de 
laatste pagina van deze voorwaarden. 
Wij hebben ons best gedaan om de voorwaarden zo duidelijk mogelijk voor u te maken. Hebt u toch nog 
vragen? Neemt u dan contact op met uw assurantieadviseur of met ons.

Welke voorwaarden zijn van toepassing?
Naast de Algemene voorwaarden Zakelijk Zevenwouden gelden deze Bijzondere voorwaarden. Als 
er tegenstrijdigheden zijn in de voorwaarden, gaan de Bijzondere voorwaarden voor onze Algemene 
voorwaarden Zakelijk. De extra afspraken in de clausules gaan weer voor de regels van de Bijzondere 
voorwaarden.
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Inhoudsopgave 

1. Wat is verzekerd? 1
 a. Welke risico’s zijn verzekerd?
 b. Wat is niet verzekerd?
 c. Wat is het eigen risico?

2. Hoe regelen wij de schade? 1

3. Welke extra aandachtspunten zijn er? 2
 a. Wat gebeurt er als het risico verandert? 
 b. Hoe werkt indexering? 

4. Wat bedoelen wij met…? 2
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p. 1

Waarvoor bent u verzekerd?
Met de Glasverzekering bent u verzekerd voor breukschade van het glas in de ramen en deuren van uw 
gebouw.

1. Wat is verzekerd?

a. Welke risico’s zijn verzekerd?

- Schade door breuk van glas tot 6 m2 in ramen en deuren van het gebouw dat op het polisblad staat;
- De kosten voor het tijdelijk dichtmaken van het raam.
- Lichtdoorlatend kunststof. Ook als dit wordt gebruikt in koepels.

b. Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd is schade aan: 
- Beschilderingen, opschriften, versieringen en etswerk;
- Windschermen, balkon en terreinafscheidingen;
- Glas in gemeenschappelijke trappenhuizen of bergruimten;
- Gebrandschilderd glas;
- Glas groter dan 6 m2. 
 
Let op: lees ook ‘Wat is nooit verzekerd ?’. Dit vindt u in de Algemene voorwaarden. 

Ook is niet verzekerd schade:
- aan glas-in-lood-ruiten en draadglas;
- door het (ver)plaatsen van glas;
- tijdens het verbouwen van het gebouw;
- door een (slechte) eigenschap van het materiaal zelf;
- aan glas in gebouwen die leeg staan.

Let op: wilt u dit toch verzekeren? Neem dan contact op met uw assurantieadviseur. 

c. Wat is het eigen risico?

Er is geen eigen risico.
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p. 2

2. Hoe regelen wij de schade? 

  Wij vergoeden de kosten van het glas van dezelfde soort en grootte, inclusief het inzetten ervan. 
Hebben we speciale afspraken gemaakt, zoals een maximum verzekerd bedrag? Dan staan die afspraken op 
het polisblad. 

3. Welke extra aandachtspunten zijn er?

a. Wat gebeurt er als het risico verandert?

-  Bij het afsluiten van de verzekering hebt u aan ons opgegeven wat het gebruik is van het gebouw. Zijn 
hierin veranderingen (risicowijziging) gekomen? Bijvoorbeeld verhuur, verbouw, verandering van 
het gebruik, het komt (gedeeltelijk) leeg te staan, u gebruikt het langer dan 2 maanden niet meer, het 
gebouw wordt geheel of gedeeltelijk gekraakt. Dan moet u dit direct aan ons doorgeven.

-  Geeft u de risicowijziging niet binnen 30 dagen door? Dan hebt u geen recht op schadevergoeding. Tenzij 
wij de verzekering na de melding ongewijzigd zouden hebben voortgezet.

-  Bij een verandering van het risico mogen wij de premie en de voorwaarden veranderen. Ook mogen wij 
de verzekering beëindigen.

-  Heeft de risicowijziging te maken met illegale praktijken? Bijvoorbeeld hennepteelt, productie van hard- 
of softdrugs, opslag van gestolen goederen etc. Dan hebt u geen recht op schadevergoeding. Dit geldt 
ook als u van de risicowijziging niets wist of niet had kunnen weten.

b. Hoe werkt indexering?

 Jaarlijks wordt de premie aangepast aan de veranderingen in de bouwkosten. Hierdoor verandert  
uw premie.

4. Wat bedoelen wij met…?

In de polisvoorwaarden worden soms begrippen gebruikt met een eigen betekenis. Omdat dit voor de 
verzekering nodig is, kunnen we dat niet altijd voorkomen. Daarom leggen wij ze hieronder uit. Ook vindt u 
uitleg van de gebruikte begrippen in de Algemene voorwaarden Zakelijk. 

Gebouw: Uw bedrijfspand en bijgebouwen zoals genoemd op het polisblad. 
Indexeren: Dit is het aanpassen van de premie om de veranderde kosten op te kunnen vangen. Dit wordt 
veroorzaakt door de veranderingen in bouwkosten.
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