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Verzekering voor brillen 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

 
 

 
 

Onderneming: Good4Sure N.V., schadeverzekeraar 
Website: www.good4sure.nl 

Product: Bril Zeker Plan, verzekering voor brillen 

 
Good4Sure N.V. is gevestigd in Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74824678. Good4Sure N.V. 
is vrijgesteld van de vergunningsplicht van De Nederlandsche Bank en valt niet onder het toezicht van de Nederlandsche Bank. Zie 
ook www.good4sure.nl. 
 
Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van dit verzekeringsproduct. In de polisvoorwaarden is omschreven waarvoor 
je wel en niet verzekerd bent. 
 
Welk soort verzekering is dit? 
Deze verzekering vergoedt de schade aan en het verlies of de diefstal van jouw verzekerde bril(len) door alle 
schadegebeurtenissen, tenzij in de polisvoorwaarden een schadegebeurtenis expliciet van dekking is uitgesloten. 
 

 
 

Wat is verzekerd? 
Jouw bril(len) is (zijn) verzekerd tegen 
schade, verlies en diefstal. 
 
Bij beschadiging wordt je bril gerepareerd 
met onderdelen van dezelfde soort en 
kwaliteit. 
 
Bij verlies of diefstal wordt je bril vervangen 
met een bril van dezelfde soort en kwaliteit.                                           
 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar ben ik gedekt? 
Wereldwijd. Je moet wel woonachtig zijn in Nederland en de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk melden 
in de vestiging van je opticien. 

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 
• Bij aanvraag het akkoordformulier naar waarheid invullen. 
• Je moet zo veel mogelijk doen om schade of verlies te voorkomen en te beperken 
• Je moet een schade of verlies zo spoedig mogelijk melden door het invullen en inleveren van een schadeformulier 

bij jouw opticien. 
• Bij diefstal moet je binnen 48 uur aangifte doen bij de politie. 
• Bij verlies moet je binnen 48 uur melding doen op www.verlorenofgevonden.nl of via een vergelijkbare website van 

je gemeente. 

 

Wanneer en hoe betaal ik? 
Je betaalt de premie via automatische incasso. 

 
 

Wat is niet verzekerd? 
Slijtage. 
 
Opzet. 
 
Gevolgschade zoals lichamelijk letsel door 
glasbreuk. 
 
Schoonmaakkosten, normaal onderhoud en 
afstellen. 

 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 
Indien er schade is aan een onderdeel 
(montuur of één glas), dan eindigt de 
dekking voor dat onderdeel. De dekking voor 
de andere onderdelen loopt daarna wel door. 
 
Het eigen risico bedraagt 20% van het 
aankoopbedrag van de bril per schade. Bij 
schade aan een onderdeel: 20% van het 
aankoopbedrag van dat onderdeel. 

 
Deze verzekering geldt alleen voor de 
oorspronkelijke eigenaar van de bril. Als je 
het eigendom aan een ander overdraagt, 
eindigt de verzekering. 
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Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De verzekering begint op de datum dat je de bril in ontvangst neemt en loopt voor een jaar. Daarna kan de verzekering 
één keer verlengd worden. Na twee jaar eindigt de verzekering automatisch. Bij vervanging of reparatie van de 
complete bril (of alle complete brillen in geval er meerdere brillen verzekerd zijn) eindigt de verzekering. In geval er 
meerdere brillen verzekerd zijn en daar één van wordt vervangen of gerepareerd, dan eindigt de dekking voor die bril 
en loopt de dekking voor de andere brillen door. Als je de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering 
stoppen. 
 

 

Hoe zeg ik mijn contract op?  
Je kunt de verzekering per verlengingsdatum opzeggen. Stuur daarvoor een e-mail aan ons (contact@good4sure.nl) 
waarin je de verzekering opzegt. Dit kan tot een maand voor de verlengingsdatum.  

 


