Reglement
glasfonds

Omvang van de dekking
De volgende zaken vallen onder de dekking van het glasfonds:
• het vervangen van gebroken ruiten binnen en buiten de woning en behorend tot het gehuurde (inclusief plaatsen)
• het tijdelijk plaatsen van een noodvoorziening van hout of board, als Casade hier toestemming voor geeft
De volgende zaken vallen niet onder de dekking van het glasfonds:
• het vervangen van gebroken ruiten binnen en buiten de woning en niet behorend tot het gehuurde
• het vervangen van bijzondere glassoorten in geval van breuk, zoals bijvoorbeeld gebogen of bewerkt glas, 		
glas-in-lood of glas-in-koper
• het vervangen van gebroken ruiten in terreinafscheidingen of liggend glas
• het vervangen van gebroken ruiten, waarbij de glasschade is veroorzaakt door opzet of nalatigheid
• het vervangen van gebroken ruiten, waarbij de glasschade het gevolg is van werkzaamheden die door of in opdracht
van de huurder zijn uitgevoerd
Melding en procedure
U meldt glasschade zo snel mogelijk telefonisch op het alarmnummer:

Waar woont u?
Glasschade
(alleen bij deelname aan
collectieve glasverzekering)
Glasschade
Rijnstraat/Dunantstraat Dongen
(alleen bij deelname aan
collectieve glasverzekering)

Dongen, Klein-Dongen,
Dongen-Vaart
0900 2040444
(Glastotaal beheer)

Kaatsheuvel, Loon op
Zand, De Moer, SprangCapelle, Waalwijk

Waspik, ‘s Gravenmoer

0416 – 282705

0800 - 0705
(Uniglas)

0800 0705
(Uniglas)

Vervolgens wordt de glaszetter ingeschakeld. Wij verwachten dat de huurder alle medewerking verleent om de schade
te herstellen. Bij moedwillige vernieling verhaalt de verzekeringsmaatschappij de schade op de dader. Kan een derde
persoon aansprakelijk gesteld worden voor de schade? Dan laat huurder dat weten. De huurder verstrekt alle informatie
naar waarheid.
Maandelijkse bijdrage
De maandelijkse bijdrage voor deelname aan de glasverzekering is € 1,20 (per 1 juli 2015).
Dit bedrag wordt vooruit betaald, tegelijk met de maandelijkse huur.
Wijziging maandelijkse bijdrage
Kostenontwikkelingen kunnen aanleiding zijn voor aanpassing van de maandelijkse bijdrage. Eventuele aanpassing vindt
plaats tegelijk met de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli. Bij verhoging of verlaging van de bijdrage informeert Casade
vooraf huurdersverenigingen en de abonnees via www.casade.nl.
Duur van het lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en stopt tegelijk met de beëindiging van
de huurovereenkomst. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
Wijziging van het reglement
Casade heeft alle spelregels rondom het glasfonds in dit reglement vastgelegd.
Het reglement is te verkrijgen bij de vestigingskantoren en via de website www.casade.nl.
Bij wijzigingen informeert Casade vooraf de abonnees en de huurdersverenigingen.

