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1.

VOORWERP VAN DE VERZEKERING
Op grond van de algemene zowel als de bijzondere voorwaarden verbindt de
verzekeringsonderneming zich ertoe de verzekerde schadeloos te stellen voor de schade
die aan de verzekerde goederen veroorzaakt wordt door glasbreuk of door een verzekerd
gevaar die er rechtstreeks uit voortvloeit.
Zijn verzekerd:
-

het breken van ruiten, spiegelglas, spiegels, doorzichtige of doorschijnende plastieken
panelen die als onroerend worden beschouwd;

-

de schade door dit breken veroorzaakt aan lijsten, drempels en steunen van de
hiervoor vermelde voorwerpen evenals, in de lokalen waar een industriële of
handelsactiviteit wordt uitgeoefend, aan het materieel en de koopwaar die er zich
bevinden, voor zover dit materieel en deze koopwaar door dit contract zijn verzekerd
tegen brand;

-

de kosten genoodzaakt door de vervanging van de beschadigde goederen;

-

de kosten van het hernieuwen van de opschriften, schilderingen, versieringen en
gravures erop aangebracht;

-

de kosten van voorlopige afsluiting of afscherming ten gevolge van dit breken.

Indien de verzekeringnemer huurder of gebruiker is van de in het contract aangeduide
goederen, waarborgt de maatschappij de aansprakelijkheid die krachtens de artikels 1732,
1735 en 1302 van het Burgerlijk Wetboek in deze hoedanigheid op hem zou kunnen rusten
i.v.m. de schade en kosten waarvan sprake hierboven.
De dekking wordt aangevuld met de waarborgen onbruikbaarheid van onroerende
goederen, en reddings- en opruimingskosten indien ze voorzien zijn in de bijzondere
voorwaarden
2.

UISLUITINGEN
Er wordt geen dekking verleend voor de schade:
-

van krassen en afschilferingen,

-

die zich voordoet tijdens opbouw-, afbraak-, vergrotings- of verbouwingswerken aan
het gebouw of ingevolge werken (behoudens reiniging) aan ruiten of omlijstingen;

-

aan luifels en daken volledig samengesteld uit glas en/of plastiek en aan serres;

-

aan kunstglas,

-

aan uithangborden,

-

aan de ruiten van meer dan 10 m²,

-

aan de nog niet geplaatste ruiten, aan degene die men plaatst of verplaatst
*******

