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WGLS 9

 

 
Staat er op het polisblad dat de rubriek glas is verzekerd? Dan gelden deze bijzondere voorwaarden voor de dekking die de 
rubriek glas biedt. Deze bijzondere voorwaarden gelden samen met de algemene voorwaarden WBRZ zakelijke 
brandverzekering. 
Wijken de voorwaarden van elkaar af? Of wijken de voorwaarden en de clausules op de polis van elkaar af? Dan gelden eerst de 
clausules die op de polis staan. Daarna gelden deze bijzondere voorwaarden. En als laatste gelden de algemene voorwaarden. 

 

 

 

Inhoud 
 

 

Waarvoor bent u verzekerd 
1. Welk glas is verzekerd? 

2. Welke schade is verzekerd? 

3. Welke (extra) kosten ook verzekerd? 

4. Wat als glas dubbel verzekerd is? 

 

Waarvoor bent u niet verzekerd? 
5. Welk glas is niet verzekerd? 

6. Wanneer biedt de verzekering in ieder geval geen dekking? 

7. Welke schade is ook niet verzekerd? 

8. Welke (extra) kosten zijn niet verzekerd? 

 

Wat betalen we bij schade? 
9. Wat betalen we bij schade tot € 500? 

10. Wat betalen we bij schade boven € 500? 

11. Wat betalen we als u niet tot vervanging van het glas overgaat? 

 

Hoe en wanneer passen we de premie (nog meer) aan? 
12. Ieder jaar passen we de premie aan 
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Waarvoor bent u verzekerd? 
  

1.   Welk glas is verzekerd? 

 Het glas dat onderdeel is van het gebouw dat is gelegen op het op het polisblad vermelde risicoadres. En dat de op het 

polisblad vermelde bestemming heeft. 

Het gaat om het glas dat bedoeld is om daglicht door te laten. Het glas zit in ramen en deuren. Of in (kunststof) koepels en 

dakramen of glazen overkappingen. Het glas is maximaal 15 mm dik en heeft een oppervlakte van maximaal 10 m2. 

 Glas in windschermen en balkonafscheidingen. 

We betalen voor dit glas maximaal € 500 per gebeurtenis. Per verzekeringsjaar betalen we maximaal € 1.000. 

 

2.   Welke schade is verzekerd? 

Breuk van het glas door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. 

Met breuk bedoelen we ook een ster, een gat of een barst die door de ruit heen gaat. 

Is er sprake is van een thermische breuk (ontstaan door temperatuurverschillen in het oppervlak van het glas)? Dan betalen we 

hiervoor maximaal 1 x per verzekeringsjaar. 

 

3.   Welke (extra) kosten zijn ook verzekerd? 

• Kosten om direct dreigende schade te voorkomen. Of om de schade te beperken. Dit noemen we bereddingskosten. 

Het gaat om kosten die u echt maakt na een gedekte gebeurtenis. Ook als het niet lukt om de schade te voorkomen of te 

beperken. 

• Kosten om verzekerde schade op te ruimen, af te voeren en te vernietigen. Dit noemen we opruimingskosten. 

Het gaat om kosten die u echt maakt na een gedekte gebeurtenis. We betalen deze kosten tot maximaal € 1.000 per 

gebeurtenis. Per verzekeringsjaar betalen we maximaal € 2.000. Maar we betalen niet om verontreiniging uit de grond of 

het water te halen. 

• Kosten voor een noodvoorziening. 

Het gaat om kosten die u echt maakt na een gedekte gebeurtenis. Bijvoorbeeld voor een voorlopige voorziening die u laat 

aanbrengen in afwachting van definitieve vervanging van het glas. We betalen deze kosten tot maximaal € 1.000 per 

gebeurtenis. Per verzekeringsjaar betalen we maximaal € 2.000. Maar alleen als de voorziening noodzakelijk en doelmatig 

is. 

 

4.   Wat als glas dubbel verzekerd is? 

Is de schade geheel of gedeeltelijk ook gedekt op de rubriek gebouw van de deze verzekering? Of op een of meer andere 

verzekeringen? Bijvoorbeeld die van de eigenaar of verhuurder van het gebouw, of van de vereniging van eigenaren. Dan 

gelden de volgende voorwaarden: 

• deze rubriek glas geldt als laatste: de rubriek gebouw en de andere verzekering(en) gaan dus voor; 

• we betalen alleen als het schadebedrag hoger is dan het schadebedrag dat u van de rubriek inventaris of van de andere 

verzekering(en) krijgt; 

• we betalen niet het eigen risico van de rubriek gebouw of van de andere verzekering(en). 
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Waarvoor bent u niet verzekerd? 
  

5.   Welk glas is niet verzekerd? 

• Glas in terreinafscheidingen, terrasschermen en schuttingen. Of aanwezig in een atrium of een vliesgevel. 

• Glas in of van kasten, vitrines en toonbanken. Of ovens. 

• Glas in broei- of kweekkassen of -bakken. Of in volières. 

• Glas in trappenhuizen of portieken bestemd voor algemeen gebruik. 

• Glas in zonnecollectoren of zonnepanelen. 

• Kogelwerend glas, gebogen glas of bewerkt glas, zoals glas in lood of geëmailleerd glas. 

Behalve als we van tevoren met u hebben afgesproken dit glas wel te verzekeren. En dat in de polis staat vermeld. 

 

6.   Wanneer biedt de verzekering in ieder geval geen dekking? 

In artikel 5 en 6 van de algemene voorwaarden WBRZ zakelijke brandverzekering staan situaties die nooit verzekerd zijn. 

Zoals molest, atoomkernreacties, opzet en andere vormen van schuld, natuurverschijnselen (als aardbeving, vulkanische 

uitbarsting en overstroming), terrorisme, handels- en economische sancties, niet nakomen van uw verplichtingen en opzet tot 

misleiding (fraude). 

 

7.   Welke schade is ook niet verzekerd? 

• Schade die al bekend was op het moment dat de dekking van deze rubriek begon. Of schade die pas zichtbaar wordt 

nadat de dekking van deze rubriek is geëindigd. 

• Schade die niet bestaat uit breuk van het glas. 

Zoals putjes of krassen en schroei- of brandplekken. Of afschilfering. Of het lek raken en blindslaan van isolatieglas. 

Maar ook kleurverschil na het vervangen van gekleurd of gecoat glas. 

• Schade die volgens het contract verhaalbaar is op de leverancier of fabrikant. 

Zoals de leveringsvoorwaarden of de gegeven garantie. 

• Schade door het bewerken of veranderen, versieren, verplaatsen of vervoeren van het glas. 

• Schade door verbouwing, aanbouw of reparatie. 

• Schade die ontstaat als het gebouw nog niet is opgeleverd. 

• Schade die ontstaat als het gebouw leeg staat of buiten gebruik of onbewoond is. Of gekraakt is. 

• Schade aan (spiegel)draadglas in een overkapping zonder dat de overkapping lekt. Of in een balkonafscheiding zonder 

dat het er (deels) uitvalt. 

 

8.   Welke (extra) kosten zijn niet verzekerd? 

• Kosten voor het demonteren en weer monteren van onderdelen van het gebouw. 

Zoals timmerwerk dat dient tot afwerking of bedekking, zonneschermen, luifels, heaters, radiatoren en rolluiken. 

• Kosten voor het repareren, wijzigen of vervangen van stijlen of dorpels, deur- of raambeslag of andere bouwkundige 

maatregelen. 

Dit geldt ook voor schade aan schilderwerk door het vervangen van glas. Bijvoorbeeld van de nieuwe glaslatten. 

Maar ook voor het vervangen of opnieuw aanbrengen van bijvoorbeeld magneetcontacten, alarmstrippen of trildetectoren. 

• Kosten voor het opnieuw op het glas aanbrengen van versieringen, beschilderingen, opschriften, beplakkingen of folie. 

Behalve als we van tevoren met u hebben afgesproken deze kosten wel te verzekeren. En dat in de polis staat vermeld. 
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Wat betalen we bij schade? 
  

9.   Wat betalen we bij schade tot € 500? 

We betalen de kosten die u maakte voor het vervangen en plaatsen van het glas. U stuurt ons de rekening(en) om dit aan te 

tonen. 

U mag het glas zonder overleg met ons laten vervangen. We betalen alleen als het nieuwe glas van dezelfde soort, kwaliteit en 

dikte is als het gebroken glas. 

 

10.   Wat betalen we bij schade boven € 500? 

U stuurt ons de offerte voor het vervangen en plaatsen van het glas. 

Als we het daarmee eens zijn, dan betalen wij eerst 50% van de offerte. Als het glas is vervangen en u toont ons de 

rekening(en), dan betalen wij de rest.  

We kunnen ook met u afspreken dat we het glas zo snel mogelijk laten vervangen. 

U krijgt dan glas dat van dezelfde soort, kwaliteit en dikte is als het gebroken glas. Wij betalen dan rechtstreeks aan de 

glaszetter. 

 

11.   Wat betalen we als u niet tot vervanging van het glas overgaat? 

We betalen 50% van de kosten die we zouden hebben betaald als het glas wel was vervangen. 

Maar we betalen niet voor de kosten die zouden zijn berekend voor het plaatsen van het glas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe en wanneer passen we de premie (nog meer) aan? 
  

12.   Ieder jaar passen we de premie aan 

Ieder jaar passen we de premie aan op basis van het indexcijfer voor utiliteitsbouw van het Bureau Documentatie 

Bouwwezen (BDB index) dat dan geldt. We doen dat op de jaarlijkse verlengingsdatum. Die noemen we de 

hoofdpremievervaldatum. 

BDB is een onafhankelijke stichting. BDB geeft de Nederlandse bouwwereld betrouwbare en actuele informatie op het gebied 

van bouw(kosten)data. 
 
 

Voorbeeld: 
Uw verzekering heeft de jaarlijkse verlenging in januari. Het indexcijfer van januari (124) wordt gedeeld door het indexcijfer van 
januari van het jaar daarvoor (120). Uw premie stijgt in dezelfde verhouding: met 124/120 is 3,333%. Dus van € 100 naar 
€ 103,33. 
 

 


