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Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket 
(DZP 01 22). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden DZP gelden deze 
polisvoorwaarden. 
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1. Begripsomschrijvingen 

De informatie over Begripsomschrijving is vermeld in hoofdstuk Begripsomschrijving van de 
polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket (DZP 01 22). 

2. Omschrijving van dekking 

Deze dekking geldt alleen indien hiernaar in de polis wordt verwezen. 
 
Glas dat dient tot lichtdoorlating aanwezig in ramen en deuren van het op het polisblad 
omschreven woonhuis. 
 
Onder glas wordt mede verstaan. 

a) Kunststof koepels en vensters; 
b) Zonwerend materiaal tussen dubbelwandige ruiten; 
c) Glas- en kunststofruiten in windschermen, balkon- en terreinafscheidingen; 
d) Zonnepanelen; 
e) Glaspanelen die dienen tot gevelversiering. 

 
De volgende glassoorten zijn evenwel uitsluitend verzekerd indien dit volgens de polis, onder 
bijzondere glassoorten, is meeverzekerd; Brute-, kathedraal-, figuur- en matglas, glas in lood, 
gebrandschilderd glas en glas in andere zettingen dan hout, aluminium en kunststof. 

2.1 Omvang van de dekking glas 
Gedekt is breuk van glas van het woonhuis door een gedekte gebeurtenis, indien sprake is van 
alle hierna genoemde omstandigheden. 

a) De gebeurtenis vindt plaats nadat deze dekking is ingegaan. 
b) Bij het aangaan van deze dekking was onzeker dat de gebeurtenis zou plaatsvinden. 

2.2 Gedekte gebeurtenissen 
a) Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis die van buitenaf op de 

verzekerde zaken inwerkt. 
b) Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis die een gevolg is van eigen 

gebrek van de verzekerde zaken. 

3. Aanvullende dekkingen 

Dit artikel geldt alleen met inachtneming van artikel Omvang van de dekking. 
 
De in dit artikel genoemde dekkingen gelden ook indien de totale schadevergoeding hierdoor 
boven de verzekerde som voor Woonhuis uitkomt. 

3.1 Beredding 
Redelijke kosten van beredding en materiële schade aan zaken die bij de beredding zijn ingezet. 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som voor Woonhuis. 
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3.2 Noodvoorziening 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som voor Woonhuis. 

3.3 Opruiming 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som voor Woonhuis. 

4. Vaststelling schadeomvang 

De omvang van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals 
hierna genoemd. 

4.1 Expertise en contra-expertise 
De omvang van de schade wordt vastgesteld door een hierna genoemde deskundige, naar keuze 
van verzekeraar. 

a) Een door verzekeraar aan te wijzen (herstel)bedrijf dat zich daarbij baseert op 
vergoeding in natura. 

b) Een door verzekeraar te benoemen expert die zich daarbij baseert op vaststelling in 
bedragen.  

 
Spreken we met u af om de omvang van de schade vast te laten stellen door twee experts, dan 
wijzen wij een eigen expert aan en u een contra expert. De kosten van inschakeling van een 
contra-expert worden altijd vergoed tot de kosten van inschakeling van een eigen expert. Indien 
de kosten van een contra expert meer bedragen dan de kosten van de eigen expert, zal het 
meerdere worden getoetst aan de redelijkheid.  
 
Deze experts of hun werkgevers moeten de Gedragscode Expertiseorganisaties naleven. Samen 
benoemen zij een derde expert. Als de eigen en contra expert het samen niet eens worden over 
de omvang van de schade, bepaalt de derde expert het definitieve schadebedrag. Dat ligt tussen 
de bedragen in die de twee experts hebben vastgesteld. 

4.2 Vaststelling schade 
a) De omvang van de schade wordt vastgesteld op basis van herstel/vervanging.  
b) De vastgestelde omvang van de schade wordt verhoogd met een door de schade 

veroorzaakte en na herstel eventueel resterende waardevermindering.  

5. Beperking uitkeringsverplichting 

De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt indien sprake is van schade die verband 
houdt met het terrorismerisico overeenkomstig de Clausule terrorismedekking, zoals vermeld in 
Hoofdstuk Terrorisme. 
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6. Uitkering 

6.1 Vergoeding in natura 
Verzekeraar heeft het recht vergoeding van (een deel van) de schade in natura te voldoen, 
eventueel aangevuld met een uitkering in geld voor door de schade veroorzaakte 
waardevermindering, en wel zodanig dat verzekerde redelijkerwijs geacht kan worden (voor dat 
deel van de schade) schadeloos te zijn gesteld.  
 
Indien verzekeraar van dit recht gebruikmaakt, is hij gemachtigd om daartoe een (herstel)bedrijf 
aan te wijzen en dit namens verzekerde in te schakelen. 

6.2 Vergoeding in geld 
Vergoeding van (het deel van) de schade waarvoor verzekeraar geen gebruik maakt van zijn 
recht deze in natura te vergoeden, bestaande uit de prijs van het glas, inclusief bijbehorend 
bevestigingsmateriaal, vermeerderd met de inzetkosten en verhoogd met het bedrag voor 
vastgestelde waardevermindering, vindt plaats door die schadevergoeding in één termijn uit te 
keren. 

7. Uitsluitingen 

7.1 Algemene Uitsluitingen 
De algemene uitsluitingen zijn vermeld in hoofdstuk Uitsluitingen van de polisvoorwaarden DZP 
01 22. 

7.2 Uitsluitingen dekking glas 

7.2.1 Brand, ontploffing en blikseminslag 
Schade ontstaan door brand, ontploffing en blikseminslag. 

7.2.2 Aanbouw, verbouwing, afbraak 
Schade veroorzaakt tijdens aanbouw, reparatie, verbouwing, uitbreiding of afbraak van het in de 
polis omschreven pand, tenzij de verzekerde aantoont dat de schade daarmede geen verband 
houdt. 

7.2.3 Niet bewoond  
Schade ontstaan gedurende de tijd, dat het in de polis omschreven gebouw niet voor bewoning 
is betrokken of, tijdens aan- of verbouw, geheel of gedeeltelijk aan normale bewoning is 
onttrokken; 

7.2.4 Verplaatsing, verandering of bewerking 
Schade ontstaan door verplaatsing, verandering, bewerking, beschildering of versiering van het 
verzekerde glas dan wel door verandering van de sponningen, waarin dit glas is geplaatst. 

7.2.5 Opzet 
Schade ontstaan door opzet of met goedvinden van de verzekerde. 


