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voorwaarden

Idéaalpakket
Glas

Bijzondere voorwaarden Glas
(indien verzekerd)

De bijzondere voorwaarden van de module Glasverzekering vormen samen met de Algemene voorwaarden Idéaalpakket één
geheel. De Algemene voorwaarden Idéaalpakket gelden, tenzij hiervan in de bijzondere voorwaarden van deze module wordt
afgeweken.
De module Glasverzekering kan alleen samen met de module Inboedelverzekering of Woonhuisverzekering worden afgesloten.
Op het moment dat de module Inboedelverzekering of Woonhuisverzekering eindigt, eindigt ook de module Glasverzekering.
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Artikel 1 - Aanvullende begripsomschrijvingen
Bijzonder glas
Gebrandschilderd, geëtst, gezandstraald of gebogen glas, glas in lood, dat geplaatst is in ramen, deuren en lichtkoepels van het op
het polisblad vermelde woonhuis.
Gebeurtenis
Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen, die één oorzaak heeft en die breuk aan het glas tot gevolg
heeft.
Glas
Ruiten, die dienen tot het doorlaten van daglicht en die zijn geplaatst in ramen, dakramen, deuren en lichtkoepels van het op het
polisblad vermelde woonhuis. De ruiten kunnen ook van daglicht-doorlatend kunststof zijn.
Verzekerde(n)
1. u, de verzekeringnemer
2. en/of de (mede)eigena(a)r(en) van het verzekerde woonhuis.
Woonhuis
De op het polisblad vermelde woning met (losstaande) bijgebouwen, zoals schuurtjes en garages, al dan niet van afwijkende
bouwaard en uitsluitend in gebruik bij verzekerde.

Artikel 2 - Dekking
AnsvarIdéa verzekert de materiële schade aan het in het woonhuis aanwezig glas door breuk, veroorzaakt door elke
plotselinge onvoorziene op het glas inwerkende gebeurtenis.
AnsvarIdéa vergoedt bij breuk van:
1. bijzonder glas maximaal € 500,- per gebeurtenis;
2. hard en volglazen deuren maximaal € 1.000,- per gebeurtenis.
AnsvarIdéa vergoedt na breuk van verzekerd glas ook:
3. extra kosten van zonwerend materiaal, dat zich tussen dubbelwandige ruiten bevindt;
4. inzetkosten;
5. kosten van een noodvoorziening;
6. op het glas aangebrachte versieringen, beschilderingen, opschriften en folie tot maximaal € 250,- per gebeurtenis.
Tevens is verzekerd:
7. het lek slaan van isolerend glas binnen 10 jaar na de fabricagedatum. Er bestaat geen recht op schadevergoeding indien u op
grond van de door de leverancier gegeven garantie aanspraak kunt maken op vergoeding.

Artikel 3 - Indexering
Jaarlijks per de hoofdpremievervaldatum kan AnsvarIdéa de premie wijzigen aan de hand van het glasindexcijfer, dat is ontleend
aan het indexcijfer voor bouwkosten van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
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Artikel 4 - Uitsluitingen
Uitgesloten van vergoeding is schade door:
1. brand
2. explosie
3. molest
4. atoomkernreactie
5. aardbeving
6. vulkanische uitbarsting
7. overstroming; ongeacht of de overstroming oorzaak of gevolg is van een verzekerde gebeurtenis.
8. verbouwing of verplaatsing; hieronder wordt verstaan schade ontstaan door of tijdens verbouwing van het woonhuis of een
gedeelte daarvan, dan wel door verplaatsing, verandering, versiering of bewerking van het verzekerde glas zoals bij plaatsing
van nieuwe kozijnen en deuren.
Van de dekking is tevens uitgesloten, schade ontstaan tijdens het:
9. buiten gebruik, gekraakt zijn van het woonhuis; hieronder wordt verstaan schade ontstaan tijdens het langer dan 2 maanden
onbewoond of gekraakt zijn of leegstaan van (een als zelfstandig aan te merken deel van) het woonhuis.
Van de dekking is tevens uitgesloten schade aan:
10. glas in lood of draadglas, ontstaan door slijtage van de loodstrippen, versterkingen en dergelijke
11. glas in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen
12. glas in broei- en kweekkassen

Artikel 5 - Gewijzigde omstandigheden
1.

Risicobekendheid
AnsvarIdéa verklaart zich bekend met ligging, bouwaard, dakbedekking, constructie, inrichting, gebruik en de op het
polisblad omschreven bestemming van het woonhuis bij het aangaan van de verzekering. AnsvarIdéa verklaart zich tevens
bekend met de belendingen (aangrenzende huizen, gebouwen e.d.) ongeacht hoe deze zijn dan wel in de toekomst zullen
worden. Wijzigingen van de belendingen zijn niet van invloed op deze verzekering.

2.

Melden wijzigingen
De navolgende wijzigingen moeten aan AnsvarIdéa worden doorgeven:
1. Binnen 30 dagen na de oorspronkelijke wijzigingsdatum:
a.
wijziging van de bouwaard, dakbedekking, constructie, bestemming (bijvoorbeeld verhuur), inrichting, inhoud
(m³) of gebruik van het woonhuis;
b.
verandering van één of meer van de op het polisblad vermelde gegevens;
c.
overgang van het verzekerd belang;
d.
het naar verwachting langer dan 2 maanden onbewoond zijn van (een als zelfstandig aan te merken deel van)
het woonhuis.
2.

Binnen 14 dagen nadat het u bekend is dat onbevoegden het woonhuis, of een deel daarvan, in gebruik hebben
genomen (kraken).

3.

Gevolgen voor premie en dekking:
a.
als er sprake is van schade in de situatie zoals omschreven in lid 2 sub 1 onder d. verzekert AnsvarIdéa u
gedurende maximaal 6 maanden vanaf de datum van het onbewoond zijn. Voor schade door beschadiging als
gevolg van vandalisme is het woonhuis uitsluitend verzekerd na inbraak. Wanneer het woonhuis na 6 maanden
nog steeds onbewoond is, is na deze termijn alleen nog schade verzekerd die het gevolg is van brand, explosie,
directe blikseminslag, storm, lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen;
b.
als er sprake is van een schade in de situatie omschreven in lid 2 sub 2 verzekert AnsvarIdéa u uitsluitend tegen
schade door brand, explosie, directe blikseminslag, storm, lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen.
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Wanneer u een wijziging niet binnen de gestelde termijn doorgeeft, vervalt na de gestelde termijn het recht op schadevergoeding.
Wanneer de maatschappij echter de verzekering tegen dezelfde voorwaarden zou hebben voortgezet wanneer u de wijziging op
tijd zou hebben doorgegeven, blijft het recht op schadevergoeding bestaan. Wanneer de maatschappij de verzekering voort zou
hebben gezet tegen een hogere premie, wordt een schade vergoed in dezelfde verhouding als de betaalde premie staat tegenover
de premie die u bij juist doorgeven van de wijziging had moeten betalen.

Artikel 6 - Schaderegeling
1.

Vervanging glas zonder voorafgaande toestemming
a. Uitsluitend indien de kosten van het vervangende glas en het inzetten ervan niet hoger zijn dan € 200,- heeft de
verzekerde het recht om de gebroken ruiten onmiddellijk, zonder AnsvarIdéa hiervan vooraf in kennis te stellen, te
laten vervangen door een in of nabij zijn woonplaats gevestigde glaszetter.
b. Het onder lid a. bepaalde geldt alleen indien de verzekerde binnen 3 x 24 uur de schade aanmeldt bij AnsvarIdéa en de
vergoeding vindt uitsluitend plaats na ontvangst van de gespecificeerde nota van de glaszetter.

2.

Levering in natura
Bij elke gebeurtenis heeft AnsvarIdéa het recht om de schade te vergoeden door levering in natura.
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