
   Clausuleblad Glas Particulier/Commercieel 

Clausules particulier 
 
  007   Woonhuis enkel- en dubbelwandig: 

De verzekering omvat alle thans aanwezige vaste glas in ramen en deuren, dienende tot 
lichtdoorlating, waaronder begrepen de aanwezige dubbelwandige en enkelwandige beglazing, 
zich bevindende in de particuliere woonhuizen in het verzekerde risicoadres.  

 
Clausules Commercieel 
 
  007a   Commerciële ruimtes: 

De verzekering omvat alle thans aanwezige vaste glas in ramen en deuren, dienende tot 
lichtdoorlating, waaronder begrepen de aanwezige dubbelwandige en enkelwandige beglazing, 
zich bevindende in de commerciële ruimtes in het verzekerde risicoadres.  

 
00109     NEN-Norm 3569: 
               In tegenstelling tot artikel 2.1 uit de 
               Polisvoorwaarden GLMKB9502, geldt dat de uit de NEN-Norm 3569 
               (uitvoeringsvoorwaarden ter zake van veiligheidsbeglazing) 
               voortvloeiende meerkosten voor rekening worden genomen door 
               Samenwerking Glasverzekering. 
               Kosten van eventuele aanpassingen aan kozijnen, sponningen en 
               dergelijke vallen niet onder de dekking en komen ook niet 
               voor enige vergoeding in aanmerking. 
 
Clausules particulier en commercieel 
 
  024       Jaarlijkse indexering: 
               Op basis van de CBS-bouwkostenindex wordt de premie jaarlijks geïndexeerd. 
 
  030       Noodvoorziening: 
               De kosten voor het aanbrengen van een noodzakelijk gebleken 
               noodvoorziening ingeval van glasbreuk zijn mede onder de 
               dekking van deze verzekering begrepen tot een maximum van € 227,- 
               per gebeurtenis. Indien gemeld via 0800-0226100 is dit bedrag onbeperkt. 
 
  034       Beplakking/Belettering: 
               N.v.t. 
 
  052       Eigen risico: 
               Er is geen eigen risico van kracht. 
 
  057       Reparateur: 
               Ten aanzien van de eventuele glasschaden is nader bepaald dat 
               deze uitsluitend gemeld dienen te worden aan onderstaand nummer. 
 
               Schade-alarmnummer.: 0800-0226100(24 UURS-SERVICE) 
 
               Hierbij is uitdrukkelijk bepaald dat glasschaden welke via 
               derden en derhalve niet via het glasherstelbedrijf van onze 
               maatschappij zijn verzorgd, worden vergoed op basis van die 
               kosten welke onze glashersteldienst hiervoor berekend. 
 



 
  064       Uitsluitingen glas: 
               - Alle overige glassoorten, voor zover niet vermeld onder het kopje 
                 "risico-omschrijving". 
               - Tevens valt het risico van lek-blindslag van isolerende beglazing 
                 niet onder de dekking. 
 
  092       Kleurverschil na ruitbreuk: 
               De maatschappij kan niet aansprakelijk gesteld worden, indien na vervanging 
               van een breukruit er kleurverschil ontstaat ten opzichte van de nog aan- 
               wezige beglazing, met betrekking tot metaalgecoate ruiten en/of een ander 
               soort gekleurde (gefigureerde) beglazing. 
 
 


