
O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G M A A T S C H A P P I J D O N A T U S U A

EXTRA DEKKING BRANDVERVERZEKERING
VOOR KERKELIJKE EIGENDOMMEN

BR ED 0201

B I J Z O N D E R E V O O R W A A R D E N

1. Indien het op de polis verzekerde kerkgebouw door een gedekt evenement zodanig is beschadigd of vernield 
dat

[ HUUR VAN VERVANGENDE RUIMTE ] 
A. het gebouw niet meer voor de eredienst kan worden gebruikt, dan vergoedt de maatschappij gedurende een 

termijn van maximaal 52 achtereenvolgende weken, gerekend vanaf de datum van de schade, de extra 
kosten welke door verzekerde worden gemaakt voor het huren van een vervangende ruimte, alsmede de 
kosten van het overbrengen van de verzekerde inventaris voor gebruik in die vervangende ruimte. 

[ VOORZIENINGEN ] 
B. het gebouw zonder het treffen van tijdelijke voorzieningen niet meer voor de eredienst kan worden gebruikt, 

dan vergoedt de maatschappij de kosten van deze voorzieningen. 

Deze kosten worden vergoed tot ten hoogste 10% van het voor het kerkgebouw verzekerde bedrag met een
maximum van € 125.000,- voor A en B tezamen, en worden vergoed boven de verzekerde som mits terzake overleg 
is gevoerd met de maatschappij. 

[ EXTRA KOSTEN ] 
C. bij herstel of herbouw verzekerde door de overheid wordt verplicht noodzakelijke verbeteringen aan te 

brengen en/of veiligheidsmaatregelen te treffen, dan vergoedt de maatschappij deze extra kosten. 

Deze kosten worden vergoed tot ten hoogste 10% van het voor het kerkgebouw verzekerde bedrag met een
maximum van € 500.000,-, en worden vergoed boven de verzekerde som mits terzake overleg is gevoerd met de 
maatschappij. 

2. Ten aanzien van de omschrijving van de herbouwwaarde in de algemene voorwaarden van de brandverzekering 
geldt in afwijking daarvan voor kerkgebouwen ingeval van herbouw niet de verplichting van herbouw op 
dezelfde plaats, doch wel binnen dezelfde gemeente. 

3. Indien (een deel van) het verzekerde orgel zich voor reparatie- of restauratiewerkzaamheden bevindt bij een 
orgelbouwer, mits lid van de Vereniging van Orgelbouwers in Nederland (V.O.N.), dan wel goedgekeurd door de 
Orgelcommissie der Nederlandse Hervormde Kerk of de Katholieke Klokken- en Orgelraad (K.K.O.R.), blijft de 
verzekeringsdekking ongewijzigd van kracht, zij het subsidiair. 

4. Kerkelijke zaken welke van derden in bruikleen zijn ontvangen, zijn - zij het subsidiair - meeverzekerd tot 
maximaal € 25.000,-, doch tot ten hoogste € 5.000,- per voorwerp; de schade wordt vergoed boven de 
verzekerde som. 

5. Indien de verzekerde zaken bestaan uit elektrische en elektronische apparatuur, is schade daaraan ontstaan 
door overspanning/inductie verzekerd, indien voor niet meer dan € 50.000,- aan dergelijke apparatuur per 
afzonderlijk gebouw aanwezig is.
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