
Voorwaarden van verzekering

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze polis wordt verstaan onder:

1.1 Verzekeringnemer
Degene die de verzekeringsovereenkomst met de Goudse heeft
aangegaan.

1.2 De Goudse
De Goudse Verzekering Maatschappij N.V.

Artikel 2 Omschrijving van de dekking

Ingeval van schade door breuk aan het bij deze polis verzekerde,
tot lichtdoorlating dienende glas,ongeacht door welke oorzaak,
zal de Goudse het gebroken glas zo spoedig mogelijk doen ver-
vangen door ander glas van dezelfde soort en kwaliteit, dan wel
de kostprijs van het glas, alsmede de inzetkosten vergoeden.

Artikel 3 Noodvoorziening

Noodvoorzieningen welke na breuk van het verzekerde glas
noodzakelijk zijn, komen voor vergoeding in aanmerking:
1. voor woonhuisglas, de gemaakte kosten;
2. voor glas in bedrijfspanden, een voorziening met hout of

board tot ten hoogste f 250,– per gebeurtenis.

Artikel 4 Honoraria en kosten van de expert

Deze verzekering dekt tevens de honoraria en kosten van de
expert, voor vaststelling van de schade als omschreven in Artikel 7.

Artikel 5 Uitsluitingen

Geen vergoeding zal worden gegeven, tenzij nadrukkelijk
anders op het polisblad is omschreven, voor schade aan:
1. versieringen, waaronder eveneens begrepen wordt beschil-

dering of etswerk op ruiten;
2. glas, dat gebrandschilderd of gebogen is;
3. glas, zich bevindende in windschermen, balkon- of terreinaf-

scheidingen, toonbanken, vitrines;
4. glas in lood of draadglas als gevolg van eigen gebrek;
5. glas, gebroken tijdens aan-/verbouw en/of leegstand van

het gebouw of zolang het is gekraakt;
6. glas, ontstaan tijdens verplaatsing, bewerking, verandering,

beschildering of vervoer;
7. glas, door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog,

opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
De Goudse dient te bewijzen dat de schade direct
veroorzaakt is of ontstaan is uit één van de in het vorige lid
genoemde oorzaken.
Noot: De zes genoemde vormen van molest, alsmede de
definities van deze vormen van molest, vormen een onder-
deel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars
op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissements-
rechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd;

8. glas, door overstroming en door atoomkernreacties, onver-
schillig hoe deze is/zijn ontstaan.

9. glas, door brand en ontploffing.

Artikel 6 Grondslag van de verzekering

Het door verzekeringnemer ingevulde en/of ondertekende
aanvraagformulier, alsmede andere schriftelijke informatie aan
de Goudse verstrekt, vormen de grondslag van de verzekering.
Het recht op uitkering vervalt en de Goudse is generlei ver-
goeding van kosten verschuldigd en is bevoegd de verzekering
zonder inachtneming van een opzegtermijn op een door haar
te bepalen tijdstip te beëindigen, indien bovenbedoelde
gegevens, in strijd met de waarheid blijken of omstandigheden
verzwegen werden, welke van dien aard zouden zijn, dat de
verzekering niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn
gesloten, indien de Goudse daarvan kennis had gedragen.

Artikel 7 Verplichtingen van de verzekering-
nemer bij schade, schaderegeling

Zodra de verzekeringnemer kennis krijgt van een gebeurtenis
die voor de Goudse tot een verplichting tot uitkering kan leiden
is hij verplicht:
1. terstond, doch in elk geval binnen twee werkdagen, nadat

de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, daarvan mededeling
te doen aan de Goudse onder vermelding van alle hem
bekende bijzonderheden;

2. indien dit door de expert of door de Goudse wordt
verlangd, stukken te overleggen en alle inlichtingen te
verschaffen, die redelijkerwijze kunnen worden verlangd;

3. hieraan zijn volle medewerking te verlenen, en alles na te
laten, wat de Goudse zou kunnen schaden;

4. desgevraagd alle medewerking te verlenen om eventueel
schade op derden te verhalen.

5. Niet-nakoming van de omschreven verplichtingen, heeft
verlies van recht op schadevergoeding ten gevolge tenzij de
verzekeringnemer bewijst, dat het niet nakomen van de
voorgeschreven verplichtingen de belangen van de Goudse
niet heeft geschaad.

6. De verzekeringnemer verliest het recht op schadevergoeding
indien hij ten aanzien van enig onderdeel van de claim en/of
ten aanzien van omstandigheden waaronder het evenement
plaatsvond:
a onjuiste gegevens verstrekt;
b gegevens verzwijgt, waarvan hij wist of kon weten dat deze

voor de Goudse bij beoordeling van belang kunnen zijn.

Als bewijs van de grootte der schade zal gelden een taxatie,
opgemaakt door een door verzekeringnemer en de Goudse
gezamenlijk te benoemen expert of een nota, opgemaakt door
de glasreparateur, die de schade heeft hersteld.

Artikel 8 Premie

8.1
De premie, kosten en assurantiebelasting zijn steeds bij
vooruitbetaling verschuldigd.
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Niet-betaling van de premie, kosten en assurantiebelasting
binnen 30 dagen nadat deze verschuldigd zijn, heeft zonder dat
enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd de verplichting
tot verdere betaling, schorsing van de risicodekking ten gevolge.

De schorsing wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag
van het tijdvak, waarop de achterstallige premie, kosten en
assurantiebelasting verschuldigd waren. De verzekering wordt
weer van kracht op de dag, volgende op die, waarop de ver-
schuldigde premie, kosten, assurantiebelasting zijn voldaan en
door de Goudse aangenomen.

Voor schade ontstaan gedurende de schorsingstermijn is geen
schadevergoeding verschuldigd.

8.2
Bij beëindiging van de verzekering anders dan wegens kwade
trouw van de verzekeringnemer, betaalt de Goudse de premie
over de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht is
terug, onder inhouding van 25%.

Artikel 9 Algemene herziening van premie,
eigen risico en/of voorwaarden

9.1
Een algemene herziening van premie, eigen risico en/of voor-
waarden zal en bloc dan wel groepsgewijs geschieden op een
door de Goudse vast te stellen datum. Deze algemene
herziening zal voor de verzekeringnemer van deze datum af
van kracht zijn.

9.2
Houdt de herziening een premieverhoging en/of voorwaarden-
beperking in, welke niet voortvloeit uit op de wet gebaseerde
bepalingen, dan heeft de verzekeringnemer het recht hiermede
niet akkoord te gaan.

9.3
Indien de verzekeringnemer overeenkomstig het bepaalde bij
9.2 niet akkoord gaat en hiervan voor de datum van de wijziging
aan de Goudse schriftelijk kennis geeft, eindigt de verzekering
per die datum.

9.4
Heeft de Goudse geen schriftelijke mededeling van de
verzekeringnemer ontvangen, dan wordt de verzekering
gecontinueerd tegen de nieuwe premie, het nieuwe eigen
risico en/of op de nieuwe voorwaarden.

Artikel 10 Wijziging van risico

Indien de gebouwen, waarin zich het verzekerde glas bevindt,
van bestemming veranderen of indien er wijziging komt in het
daarin uitgeoefende bedrijf of beroep, dan wel zich andere
omstandigheden voordoen waardoor het risico groter wordt, is
de verzekeringnemer verplicht hiervan aan de Goudse kennis te
geven, binnen dertig dagen nadat de wijziging zich heeft
voorgedaan, zodat de Goudse kan beoordelen op welke
voorwaarden en tegen welke premie de verzekering kan
worden voortgezet.
Wenst de Goudse de verzekering dan niet voort te zetten, dan
kan zij deze beëindigen met inachtneming van een  termijn van
veertien dagen.

Indien verzuimd is van het voorgaande kennis te geven,
blijft het recht op uitkering bestaan als naar het oordeel van

de Goudse de hiervoor bedoelde risicowijzigingen:
1. geen risicoverzwaring inhoudt;
2. wel risicoverzwaring inhoudt, doch dit slechts leidt tot toe-

passing van bijzondere voorwaarden en/of premieverhoging
in welk geval schadevergoeding zal plaatsvinden met
inachtneming van die bijzondere voorwaarden en in de
verhouding van de in de polis vastgestelde premie tot de
nieuwe premie.

Artikel 11 Indexering van de premie

Jaarlijks wordt de premie per premievervaldag, verhoogd of
verlaagd met een percentage dat wordt ontleend aan de
indexcijfers voor bouwkosten van het Centraal Bureau voor de
Statistiek.

Artikel 12 Mededelingen

Kennisgevingen door de Goudse aan de verzekeringnemer
geschieden rechtsgeldig aan diens laatste bij de Goudse
bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon, door
wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

Artikel 13 Duur en beëindiging

De verzekering is aangegaan voor een periode als in deze polis
omschreven en wordt daarna telkens stilzwijgend voor een
gelijke periode verlengd. De verzekering eindigt:
1. indien de verzekeringnemer uiterlijk drie maanden voor het

verstrijken van zodanige periode de verzekering door middel
van een aangetekend schrijven aan de Goudse heeft
opgezegd;

2. op de premievervaldatum indien de Goudse uiterlijk drie
maanden voor deze datum schriftelijk heeft opgezegd;

3. voorts door schriftelijke opzegging door de Goudse:
a. binnen dertig dagen nadat een evenement, hetwelk voor

de Goudse tot een verplichting tot uitkering kan leiden,
haar ter kennis is gekomen;

b. binnen dertig dagen nadat zij een onder deze verzekering
gereclameerde uitkering heeft verleend, dan wel heeft
afgewezen;
De verzekering eindigt in de gevallen sub a en sub b op
de in de opzeggingsbrief genoemde datum. De Goudse
zal in deze gevallen een opzeggingstermijn van tenminste
veertien dagen in acht nemen.

c. indien de verzekeringnemer langer dan drie maanden in
gebreke is gebleven de verschuldigde premie, kosten en
assurantiebelasting te voldoen.

d. indien de verzekeringnemer weigert de wijziging van de
premie en/of polisvoorwaarden te accepteren, die de
Goudse op grond van het bepaalde in Art. 9 van de
voorwaarden van verzekering kan verlangen, en wel per
de in de mededeling door de Goudse genoemde datum.

e. indien de Goudse overeenkomstig het bepaalde in Art.
10 (Wijziging van risico) de verzekering niet wenst voort
te zetten.

Artikel 14 Privacy-reglement

De door de verzekeringnemer en de verzekerde aan de
verzekeraar verstrekte en nog te verstrekken gegevens kunnen
worden opgenomen in de door de Goudse aangehouden
cliëntenregistratie. Hierop is een privacyreglement van
toepassing.


