
 

Blad 1 

 

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Glas 
(SVGLAS-2015) 

De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO BedrijfsPolis 

en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel. 

Indien er sprake is van strijdigheid tussen deze voorwaarden gaan 

de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden voor. 
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Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen  

1.1 Verzekerd glas 

Het op de polis omschreven glas, dienende tot lichtdoorlating 

 

1.2 Soorten glas 

 

1.2.1 Normaal glas: blank floatglas en standaard blanke thermopane 

beglazing (bestaande uit twee bladen blank floatglas) in ramen en 

deuren dienende tot lichtdoorlating met een maximale oppervlakte 

van 13m2 en een maximale dikte per glasblad van 12mm. 

 

1.2.2 Bijzonder glas: 

- glas voorzien van opschriften, belettering, versiering, folie, 

zilverbies voor alarmbeveiliging; 

- gebogen ruiten; 

- gelaagd glas; 

- gehard glas, veiligheidsglas, hardglazen deuren; 

- gekleurd glas; 

- draadglas; 

- model gesneden glas; 

- glas in lood; 

- antiek glas; 

- geëtste-, zandgestraalde-, gebrandschilderde ruiten; 

- andere, niet onder 1.2.1 en 1.2.3 genoemde glassoorten. 

 

1.2.3 Glas in vitrines en toonbanken. 

 

1.3 Noodvoorziening 

De kosten van een getroffen noodvoorziening na glasbreuk voor 

een tijdelijke afdichting. 

 

Artikel 2 Omvang van de dekking 

2.1 Kosten van vervanging na breuk 

Van het op de polis omschreven soort(en) glas, indien dit 

onmiddelijk en uitsluitend het gevolg is van een onvoorziene 

gebeurtenis, ook als dit het gevolg is van eigen gebrek, met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van de algemene 

verzekeringsvoorwaarden en artikel 2.3 van deze specifieke 

verzekeringsvoorwaarden glas. 

 

2.2 Kosten voor noodvoorziening na breuk van het verzekerde 

glas 

Na breuk van het verzekerde glas. 

 

 

2.3 Uitsluitingen Schade: 

 

2.3.1 door brand en/of ontploffing; 

 

2.3.2 door aardbeving en/of vulkanische uitbarsting en/of 

overstroming; 

 

2.3.3 door (ver)plaatsing, verandering, beschildering, versiering of 

bewerking van het verzekerde glas; 

 

2.3.4 door verbouwing, reparatie of aanbouw tenzij 

verzekeringnemer bewijst, dat de breuk geen verband houdt met 

deze werkzaamheden; 

 

2.3.5 door leegstand of kraak van (gedeelte van) het gebouw langer 

dan veertien dagen; 

 

2.3.6 door eigen gebrek bij glas in lood of draadglas;  

 

2.3.7 aan glas in niet gemonteerde voorzetramen; 

 

2.3.8 aan glas dat bij aanvang van de verzekering stuk is; 

 

2.3.9 aan glas in balkon- en/of terreinafscheidingen, windschermen, 

portieken, trappenhuizen en gemeenschappelijke ruimten. 

 

Artikel 3 Specifieke schadebepalingen 

3 Schadevergoeding 

 

3.1 Thermopane 

Thermopane of andere meerwandige ruiten worden alleen vergoed 

wanneer zij geheel volgens fabrieksvoorschriften zijn geplaatst. 

 

3.2 Reparaties 

Verzekeringnemer is gerechtigd schaden tot € 227,- zonder 

voorkennis aan verzekeraar te laten herstellen. De gespecificeerde 

schadenota moet zo spoedig mogelijk aan verzekeraar worden 

gezonden. 

 

3.3 Nota’s 

Schadevergoeding vindt uitsluitend plaats na overlegging van de 

betreffende gespecificeerde schadenota(’s). 

 

Artikel 4 Specifieke bepalingen 

4.1 Index 

Jaarlijks wordt de premie op de hoofdpremievervaldag verhoogd of 

verlaagd met het indexcijfer glas van het Bureau Documentatie 

Bouwwezen. 

 

4.2 Handhaving verzekering 

Na schade blijft de verzekering zonder bijbetaling van premie van 

kracht, ongeacht de uitgekeerde schadevergoedingen. 

 

 

1
0

-
5

5
5

1
-
0

3
 
U

 


