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STORM Wat verandert er vanaf 2022? Wat betekent dit voor uw verzekering?

Ruitschade U ontvangt vanaf 2022 een volledige vergoeding bij ruitschade 
door storm, zonder aftrek van eigen risico als u een Glasdekking 
heeft afgesloten. Zonder de Glasdekking geldt er een 
vergoeding na aftrek van eigen risico.

De particuliere Woonhuisverzekering had deze dekking al, voor 
alle andere verzekeringen is dit een verbetering.

Eigen Risico stormschade De bepaling van het eigen risico is vereenvoudigd. Vanaf 2022 
is dit per gebouw, per gebeurtenis, voor particulieren 250 
euro en voor zakelijke verzekeringen 750 euro.

Voor particulieren met een monumentenverzekering 
Comfort of Royaal betekent dit een verlaging van het eigen 
risico. Voor zakelijk verzekerden met een Royaal of Subliem 
monumentenverzekering, is het eigen risico verhoogd.

BRAND Wat verandert er vanaf 2022? Wat betekent dit voor uw verzekering?

Opruimingskosten Opruimingskosten zijn vanaf 2022 tot een maximum van 15%
van de verzekerde som meeverzekerd en standaard opgenomen 
in de branddekking. U hoeft deze niet meer apart mee te 
verzekeren.

Voor bijna alle verzekeringen is het een verbetering. Alleen 
bij monumentenverzekering Subliem gaat het maximum van 
20% naar 15%.

Saneringskosten Saneringskosten zijn vanaf 2022 niet meer verzekerd. U kunt 
voor saneringskosten via Donatus eventueel een separate 
milieuschadeverzekering afsluiten bij een andere verzekeraar.

Deze vergoeding komt voor alle verzekeringen te vervallen.

Vliegtuigschade Schade vanwege lucht- en ruimtevaartuigen die vertrekken, 
vliegen, landen of vallen, of vanwege een onderdeel of 
voorwerp dat daarvan is losgeraakt, daaruit geworpen of 
daaruit gevallen, wordt vanaf nu standaard vergoed.

Niet alle verzekeringen hadden standaard dekking bij 
vliegtuigschade. Vanaf 2022 wel.

Extra kosten Vanaf 2022 is dit een nieuwe standaard dekking. Maakt u 
extra kosten om schade te herstellen na een verzekerde 
gebeurtenis, dan kunt u daar in overleg met Donatus een 
vergoeding voor krijgen. De maximale vergoeding is 10% van 
het totale schadebedrag, met een maximale uitkering van 
100.000 euro.

Dit is voor alle verzekeringen een nieuwe dekking. De 
vergoeding van extra kosten gebeurt na overleg met en 
goedkeuring van Donatus. Bij de monumentenverzekeringen 
Comfort, Royaal en Subliem komt de extra kosten dekking in 
plaats van de gegarandeerde vergoeding vanuit overdekking.
Voor de vergoeding vanuit overdekking gold geen herinves-
teringsplicht, de extra kosten dekking vereist dit wel.

Afschrijving op asbestdaken Op asbestdaken is vanaf 2022 een afschrijving van toepassing 
conform het landelijke beleid op asbestdaken.

Tot 2022 was er geen sprake van afschrijving op asbestdaken. 
De overheid stimuleert het verwijderen van asbest(daken) uit 
de leefomgeving en stelt hiervoor budget beschikbaar. Ga voor 
meer informatie naar www.asbestversnelling.nl.

Afschrijving op inboedel en inventaris Op inboedel en inventaris wordt vanaf 2022 een 
afschrijvingslijst toegepast.

Door gebruik of veroudering neemt de waarde van inboedel 
en inventaris af. Voor inboedel/ inventaris wordt daarom een 
afschrijvingslijst opgesteld. Deze lijst vindt u vanaf 1/1/2022 
op onze website.

Dekking elders binnen Nederland 
(inboedel/ inventaris)

Schade aan inboedel/ inventaris die zich voor maximaal drie 
aaneengesloten maanden bevindt op een andere locatie 
binnen Nederland, is vanaf 2022 verzekerd tot 10% van het 
verzekerde bedrag en met een maximum van 25.000 euro per 
gebeurtenis.

De voorwaarden voor vergoeding zijn concreter gedefinieerd. 
De vergoeding beperkt zich nu tot inboedel/ inventaris 
binnen Nederland in plaats van wereldwijd. Voor dekking van 
inboedel/ inventaris buiten Nederland is een reisverzekering 
een passend product.



DIEFSTAL Wat verandert er vanaf 2022? Wat betekent dit voor uw verzekering?

Vervangen van sloten en sleutels Vanaf 2022 ontvangt u tot maximaal 2.500 euro vergoeding 
als bij een inbraak uw sleutels gestolen zijn en u daardoor de 
sloten moet vervangen.

Vanaf 2022 wordt het vervangen van sloten ook vergoed als 
alleen de sleutels gestolen zijn. Dit is een uitbreiding op de 
opstalverzekeringen. Indien er een eigen risico van toepassing 
is wordt dit met de uitkering verrekend.

Diefstal na braak (particulieren) Diefstal wordt vanaf 2022 alleen nog vergoed na braakschade. 
Diefstal zonder sporen van braak, bijvoorbeeld omdat u de 
achterdeur niet op slot had gedaan, wordt niet meer vergoed.

Voor de meeste verzekeringen gold al dat Diefstal alleen 
werd vergoed na braakschade. Dit is vanaf 2022 ook een 
voorwaarde voor particulieren.

ALL RISKS Wat verandert er vanaf 2022? Wat betekent dit voor uw verzekering?

All Risks De vergoeding vanuit de All Risks dekking is vanaf 2022 
gemaximeerd tot een bedrag van 12.000 euro per gebeurtenis. 
Er geldt een eigen risico per gebeurtenis (250 euro onroerende 
zaken, 100 euro roerende zaken).

Voor verzekerden met een Subliem monumentenverzekering 
was er een eigen risico van 750 euro en geen beperking van 
het schadebedrag. 

UITGEBREIDE GEVAREN Wat verandert er vanaf 2022? Wat betekent dit voor uw verzekering?

Waterschade onder peil Vanaf 2022 wordt waterschade onder peil, zoals in uw 
souterrain, vergoed.

Bij de meeste verzekeringen werd deze schade al vergoed. 
Voor de monumentenverzekeringen Royaal en Subliem is dit 
een uitbreiding. 

Omvallende bomen Valt er een boom op of tegen uw gebouw en is die 
boom uw eigendom, dan vergoeden wij vanaf 2022 de 
opruimingskosten van die boom tot maximaal 10% van het 
verzekerde bedrag, per gebeurtenis.

Deze vergoeding geldt voortaan alleen als de boom uw 
eigendom is. Let op: deze schade wordt vanaf 2022 vergoed 
als u een Uitgebreide gevaren dekking heeft. Dit betekent voor 
verzekerden met de Comfort monumentenverzekering dat 
deze dekking komt te vervallen.

Schade door luchtdruk Heeft u schade door luchtdruk, bijvoorbeeld vanwege een 
straaljager die door de geluidsbarrière vliegt? Vanaf 2022 
vergoeden wij die schade.

Wij vergoeden luchtdrukschade voor alle verzekerden met een 
Uitgebreide gevaren dekking. 

Schade door vandalisme Vanaf 2022 is de vergoeding voor schade door vandalisme aan 
de buitenkant van het gebouw gemaximeerd tot 2.500 euro 
per gebeurtenis, en 5.000 euro per jaar. 

Schade door vandalisme aan de buitenkant van het gebouw 
is nu onderdeel van de Uitgebreide gevaren dekking en niet 
meer los bij te sluiten. De vergoeding is gemaximeerd tot 
2.500 euro per gebeurtenis, en 5.000 euro per jaar. Let op: 
deze voormalig losse dekking was standaard onderdeel van 
de Subliem monumentenverzekering en had een hogere 
maximale dekking.

Waterschade door vochtdoorlating Vanaf 2022 vergoeden wij geen waterschade door vochtdoor-
lating van tegelwerk, andere vloer- of wandafwerking en/
of (kit)voegen van douche- en badruimten, tenzij de oorzaak 
buiten de verzekerde onroerende zaak ligt. De kosten van het 
opsporen van het defect en het hak- en breekwerk worden 
wel vergoed.

Waterschade door vochtdoorlating van tegelwerk, andere 
vloer- of wandafwerking en/of (kit)voegen van douche- en 
badruimten wordt niet meer vergoed. Tenzij de oorzaak van 
buiten het verzekerde gebouw komt. We vergoeden wel 
de kosten van het opsporen van het defect en het hak- en 
breekwerk.



Wat verandert er vanaf 2022? Wat betekent dit voor uw verzekering?

Glas- en ruitschade De Glasdekking is vanaf 2022 een optionele extra dekking. U kunt aan uw verzekering een extra Glasdekking toevoegen.
Nieuw aan deze dekking is dat de kosten voor het vervangen
van beschadigde glaslatten, het schilderwerk van beschadigde
kozijnen en de kosten voor het treffen van een noodvoorziening
worden vergoed. Thermische breuk is uitgesloten. Het criterium 
‘gevat in een kozijn’ is vervallen, waardoor deze dekking meer 
soorten glasschade dekt.

OPTIONELE EXTRA DEKKING 
(LOS BIJ TE SLUITEN)

Wat verandert er vanaf 2022? Wat betekent dit voor uw verzekering?

Huurderving Vanaf 2022 is de dekking van huurderving gelijk aan de dekking 
van de opstal. 

U kunt er vanaf 2022 voor kiezen om huurderving te verzekeren.
Let er daarbij op dat de dekking van huurderving altijd gelijk 
is aan die van opstal. Heeft u bijvoorbeeld voor opstal een 
Optimaal dekkingscombinatie, dan kunt u deze dekking kiezen 
voor huurderving.

Grafmonumenten Deze verzekering is vanaf 2022 uitgebreid en dekt nu ook 
schade door vandalisme aan grafmonumenten.

Alle zakelijk religieuze en zakelijke monumenten leden kunnen 
deze verzekering afsluiten. De dekking Grafmonumenten 
Vandalisme vervalt, omdat deze uitgebreide verzekering ook 
schade door vandalisme dekt. 

OPTIONEEL PRODUCT 
(LOS BIJ TE SLUITEN)

Wat verandert er vanaf 2022? Wat betekent dit voor uw verzekering?

Kosten noodvoorzieningen Is uw gebouw zodanig beschadigd dat u dit zonder 
noodvoorzieningen niet kunt gebruiken, dan vergoeden wij de 
kosten voor het inzetten van die noodvoorzieningen. Deze extra 
dekking gaat vanaf 2022 in. De maximale vergoeding bedraagt 
100.000 euro per gebeurtenis.

Deze Bijzondere Voorwaarde is nieuw en geldt voor alle 
verzekeringen. Heeft u een vrijwillig eigen risico, dan wordt dat 
op de vergoeding in mindering gebracht.

Fraude en beroving De inventarisdekking Fraude en beroving verandert vanaf 2022. Deze dekking vervalt en in plaats daarvan komt er voor alle 
religieuze genootschappen een -kosteloze - Geldverzekering. 
Deze biedt dekking bij schade door brand, voor fraude en 
beroving tijdens transport, verduistering in dienstbetrekking 
en bij diefstal na braak. 
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