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Voorwaarden glasverzekering woonhuis 

Met de Glasverzekering woonhuis verzekert u zich voor schade aan glas in uw woonhuis. En ook het glas 

in een bijgebouw of een kantoor- of praktijkruimte in uw woonhuis. 

Lees de voorwaarden en het polisblad goed door  

In deze voorwaarden leest u wat verzekerd is en wat niet verzekerd is en hoe wij schade vergoeden. In 

onze Algemene verzekeringsvoorwaarden staan de afspraken die gelden voor al onze verzekeringen. 

Zoals uw verplichtingen bij schade, het tijdig doorgeven van wijzigingen en premiebetaling. Lees beide 

voorwaarden en uw polisblad goed door. Dan weet u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u 

verwachten.  

 

De inhoudsopgave ziet u op de volgende pagina. 

Heeft u een vraag of wilt u schade melden? 

Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw accountmanager of tussenpersoon.  

Of kijk op www.bovemij.nl bij Schade melden.  
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1 Wat is verzekerd?          

1.a Wie is verzekerd? 

Verzekerd is degene die de verzekering heeft afgesloten. Dat is de verzekeringnemer. 

 

In deze voorwaarden noemen we de verzekeringnemer ‘u’. We noemen N.V. Schadeverzekering-

maatschappij Bovemij, ‘we’ of ‘wij’.        

1.b Waarvoor bent u verzekerd? 

Het glas in uw woonhuis is verzekerd.  

 

Met glas bedoelen we onbewerkt, effen venster- of kunststofglas of gebrandschilderd, geëtst, 

gezandstraald of gebogen glas dat dient om licht door te laten. In ramen, deuren of daken van het 

woonhuis.   
Met woonhuis bedoelen wij de woning waarvan het adres op het polisblad staat en waarin u woont. 

Tot het woonhuis rekenen we ook: het kantoor of de praktijkruimte in het woonhuis of het bijgebouw. 

Met een bijgebouw bedoelen wij een gebouw dat bij het woonhuis hoort, maar geen woonhuis is. 

 

Een bijgebouw kantoor of praktijkruimte moet op hetzelfde adres staan als het woonhuis. En moet bij u 

in gebruik zijn. 

1.c Wanneer bent u verzekerd? 

U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum tot de beëindigingsdatum van de verzekering. De periode 

van de begindatum tot de beëindigingsdatum van de verzekering noemen wij de looptijd. De oorzaak 

van de schade moet liggen op een tijdstip binnen de looptijd van de verzekering. 

 

U en wij kunnen de verzekering beëindigen. In de Algemene verzekeringsvoorwaarden leest u hoe. 

 

Overgang van de verzekerde zaken 

Het kan zijn dat de verzekerde zaken overgaan op een ander waardoor sprake is van een nieuwe 

eigenaar of belanghebbende. In dat geval vervalt deze verzekering na een maand. Tenzij de nieuwe 

eigenaar of belanghebbende de verzekering voort wil zetten en ons dat binnen die maand verklaart. In 

dat geval zetten wij de verzekering voort of - als we dat niet willen - beëindigen we de verzekering 

binnen twee maanden na de verklaring. Met een opzegtermijn van een maand. 

 

Na uw overlijden mogen wij en uw erfgenamen de verzekering opzeggen. Dit moet gebeuren binnen 

negen maanden nadat uw overlijden bekend is. Met een opzegtermijn van een maand. In ieder geval 

eindigt de verzekering als uw erfgenamen geen belang meer hebben bij het woonhuis. In dat geval 

stopt de verzekering van rechtswege.        

1.d Op welke locatie bent u verzekerd? 

U bent verzekerd op de locatie waar het woonhuis - waar het glas in zit - zich volgens het polisblad 

bevindt. 

 

2 Hoe bent u verzekerd?      

2.a  Wat is verzekerd? 

 U bent verzekerd voor materiële schade aan het glas en de reparatiekosten. Ook zijn de volgende 

noodzakelijke kosten verzekerd: 

• noodvoorzieningen. 

• herstel van sponningen of kozijnen. 

• het opruimen van restanten. 

• montage of demontage van zonweringen en windschermen. 
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Met een noodvoorziening bedoelen wij een tijdelijke voorziening om een ontstane opening te dichten, 

in de afwachting van definitieve vervanging of reparatie van het glas. 

2.b Wat is niet verzekerd?  

Niet verzekerde gebeurtenissen 

Niet verzekerde gebeurtenissen zijn: 

• brand, ontploffing en blikseminslag, als dit op een andere verzekering verzekerd is. 

• aardbeving of vulkanische uitbarsting. Wij kijken daarbij naar het moment tijdens de 

aardbeving of vulkanische uitbarsting zelf en de 24 uur daarop volgend. Als u van mening bent 

dat een schade niet het gevolg is van een aardbeving of vulkanische uitbarsting moet u dat 

zelf aantonen.  

• overstroming door het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers of andere 

waterkeringen. Het maakt daarbij niet uit of de overstroming de oorzaak of het gevolg is van 

een verzekerde gebeurtenis. Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt 

door overstroming. 

 

Niet verzekerde schade 

Niet verzekerd is schade aan glas: 

• door verplaatsing, bewerking, beschildering of versiering van glas. Of in verband met 

verandering van de sponningen.  

• in gemeenschappelijke portieken en trappenhuizen. 

• door eigen gebrek van glas-in-lood en draadglas. 

• in verband met aangebrachte beschilderingen, opschriften en alarmstrips. Het maakt daarbij 

niet uit of die in of op het glas zitten en wel of niet geëtst zijn. 

• vanaf het moment dat het woonhuis waarin het glas zit op het moment van de schade:  

o geheel of gedeeltelijk gekraakt is. 

o leeg staat. Of een zelfstandig deel daarvan leeg staat. Er is in ieder geval sprake van 

leegstand als het woonhuis niet meer bewoond wordt en de nutsvoorzieningen zijn 

afgesloten.  

o in aanbouw of verbouw is, zolang het woonhuis niet water- en winddicht is. 

o langer dan een aaneengesloten periode van twee maanden niet meer bewoond 

wordt of in gebruik is. 

 

Ook niet verzekerd is schade aan glas als het gaat om: 

• hardglazen deuren.  

• gebogen glas, tenzij dit in lichtkoepels zit. 

• daken die volledig bestaan uit glas of licht doorlatende kunststof. 

• glas in terrein- en balkonafscheidingen, terras- en windschermen.  

2.c Niet of beperkt verzekerd, omdat een andere verzekering ook geldt  

Deze verzekering biedt geen dekking als de verzekerde schade ook op een polis bij een andere 

verzekeraar is verzekerd of zou zijn verzekerd, als deze verzekering niet zou hebben bestaan.  

U bent wel verzekerd voor het deel van het schadebedrag, dat niet door die andere verzekeraar wordt 

uitgekeerd. Met uitzondering van het eigen risico dat bij die andere verzekeraar van kracht is.  

Heeft uw verzekering bij de andere verzekeraar een zelfde bepaling als deze? Of worden wij het niet 

eens met de andere verzekeraar? Dan regelt de verzekeraar die het eerst door u is benaderd, de 

schade.  

 

3 Hoe bepalen wij uw schadevergoeding?      

3.a Wij betalen zo snel mogelijk  

Wij vergoeden het glas van dezelfde soort, hoedanigheid en kwaliteit plus de inzetkosten.  

 

U mag zonder onze toestemming glas laten vervangen of repareren. Als de prijs daarvoor maximaal € 

500,- exclusief btw is. U moet ons dan een gespecificeerde rekening overleggen.  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Voor schade boven € 500,- exclusief btw moet u wachten met vervanging of reparatie tot wij het 

samen eens zijn. Daarbij kunnen we een deskundige inschakelen.   
 

Wij stellen vast op welk bedrag u recht heeft. Daarna betalen wij zo snel mogelijk de 

schadevergoeding. Wij betalen exclusief btw als u de btw in mindering kunt brengen of terugkrijgen. 

Let op: het aanstellen van een deskundige of toestemming tot reparatie, houdt niet in dat wij verplicht 

zijn de schade te vergoeden.  

 

4 Wat moet u nog meer weten?        

4.a Uw verzekering en de voorwaarden 

Er gelden meerdere voorwaarden voor uw verzekering, namelijk:  

• de Algemene verzekeringsvoorwaarden. 

• deze voorwaarden. 

• uw polisblad. 

• de clausules die op uw polisblad staan. 

 

Bij tegenstrijdigheid gelden eerst de clausules, dan uw polisblad, dan deze voorwaarden en als laatste 

de Algemene verzekeringsvoorwaarden.  

4.b Wat moet u direct aan ons doorgeven? 

U moet meteen, maar in elk geval binnen dertig dagen, aan ons doorgeven: 

• een wijziging van de bestemming van het woonhuis waarin het glas zit. Ook als het om een 

deel van het woonhuis gaat. 

• plaatsing van glas dat van een ander soort is of een andere dikte heeft.  

4.c Hoe bepalen wij de premie? 

Op de hoofdpremievervaldatum van uw verzekering verhogen of verlagen wij het verzekerd bedrag op 

uw polisblad. Met hetzelfde percentage als het prijsindexcijfer voor bouwkosten van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek. 

 

Met de aanpassing van het verzekerd bedrag wijzigt ook uw premie. Als de premie om deze reden 

hoger wordt, geeft u dat geen recht om de verzekering op te zeggen.    


