WOONHUIS- EN
INBOEDELVERZEKERING
Voor iedereen werkzaam in de religieuze
wereld of monumentensector

ALLE KORT

Premierestitutie en instapkorting
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Wij hebben geen winstoogmerk en geven de
winst terug aan onze leden via premierestitutie.
Deze bedroeg de laatste tien jaar gemiddeld 40%.
Na twee jaar lidmaatschap ontvangt u deze voor
het eerst. Als nieuw lid krijgt u tot die tijd 20%
instapkorting op de bruto premie ter overbrugging.

Korting bij vrijwillig eigen risico
Kies uw vrijwillig eigen risico en daarmee
voor meer zekerheid of een lagere premie.
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BRAND

Toelichting

Bliksem, inductie en overspanning

U ontvangt vergoeding bij schade door blikseminslag en ook bij
daaruit ontstane overspanning of inductie.

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 standaard vergoed.

STORM

Toelichting

Storm

In geval van schade door storm en/of hagel geldt een eigen
risico van 250 euro per gebeurtenis.

Ruitschade

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

DIEFSTAL

Toelichting

Braak of diefstal

Na wederrechtelijk binnendringen. Diefstal zonder sporen van
braak wordt niet vergoed.

Vervangen van sloten en sleutels

U ontvangt tot maximaal 2.500 euro vergoeding als bij een
inbraak uw sleutels gestolen zijn en u daardoor de sloten moet
vervangen. Heeft u een vrijwillig eigen risico, dan wordt dat op
de vergoeding in mindering gebracht.

UITGEBREIDE GEVAREN

Toelichting

Neerslag, water en stoom

Bijvoorbeeld als uw souterrain of kelder onderloopt.

Omvallende bomen

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

Schade door luchtdruk

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

Schade door vandalisme

U ontvangt tot 2.500 euro vergoeding per gebeurtenis, en
5.000 euro per jaar bij schade door vandalisme.

ALL RISKS

Toelichting

All Risks

Een ander plotseling en onvoorzien van buiten komend onheil.
U ontvangt maximaal een vergoeding van 12.000 euro per
gebeurtenis en maximaal 18.000 euro per jaar.
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EXTRA VERGOEDING BOVEN
DE VERZEKERDE SOM

Toelichting

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn tot een maximum van 15% van de
verzekerde som meeverzekerd.

Extra kosten

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.

Dekking elders binnen Nederland
(inboedel)

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

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. De
maximale vergoeding bedraagt 100.000 euro per gebeurtenis.

OPTIONELE DEKKING
(LOS BIJ TE SLUITEN)

Glas

OPTIONEEL PRODUCT
(LOS BIJ TE SLUITEN)

Toelichting
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U kunt aan uw verzekering een extra Glasdekking toevoegen.
Onder andere kosten voor het vervangen van beschadigde
glaslatten, het schilderwerk van beschadigde kozijnen en de
kosten voor het treffen van een noodvoorziening worden met
deze dekking vergoed. Thermische breuk is uitgesloten.

Toelichting

Huurderving

U kunt ervoor 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 verzekering kiezen voor
huurderving.

Kostbaarheden

Bij uw Inboedelverzekering kunt u een extra
Kostbaarhedenverzekering afsluiten voor uw kostbare
eigendommen.

