
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

VA 0201

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

Artikel 1 Begripsomschrijving
Als verzekerde zaak worden beschouwd alle volgens ver-
keersopvatting als grafmonument herkenbare bouwwerken,
waaronder begrepen grafzerken, grafstenen, grafplaten en
graftekens incl. banden, sokkels, en/of funderingen, aan-
wezig op een als zodanig erkende begraafplaats. 
Als verzekerde zaak wordt tevens beschouwd een colum-
barium, hieronder te verstaan een verzameling van nissen, 
bestemd om asbussen en urnen bij te zetten. 

Artikel 2 Verzekerd belang en aard van de 
verzekering 

Verzekerd is het belang van verzekeringnemer bij het behoud 
of het ruimen van de verzekerde zaak. 
De verzekering geschiedt op premier-risque basis. 

Artikel 3 Gedekt evenement 
In afwijking van de Algemene Voorwaarden dekt deze
verzekering schade aan de verzekerde zaak ten gevolge 
van vandalisme. 

Artikel 4 Andere verzekeringen 
Indien blijkt dat de door deze verzekering gedekte schade
eveneens op (een) andere verzekering(en) is gedekt of
daarop zou zijn gedekt indien de onderhavige verzekering
niet zou hebben bestaan, geldt de onderhavige verzekering 
als excedent van deze andere verzekering(en). 

Artikel 5 Uitsluitingen
In aanvulling op de uitsluitingen zoals genoemd in de van
toepassing zijnde Algemene Voorwaarden, wordt eveneens 
geen schadevergoeding verleend ingeval van: 
5.1 schade ontstaan aan het grafmonument of colum-

barium dat in bewerking is, zoals bij (her)plaatsen, 
ruimen en graveren; 
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5.2 schade aan grafbeplanting en losse voorwerpen, 
alsmede asbussen en urnen; 

5.3 schade als gevolg van slecht onderhoud. 

Artikel 6 Verplichtingen bij schade 
Verzekerde is verplicht bij schade, veroorzaakt door derden, 
terstond aangifte te doen bij de politie.

Artikel 7 Schadevergoeding 
7.1 Ingeval van schade aan een grafmonument zal de 

maatschappij voor herstel/vervanging doen zorgdragen, 
dan wel, dit ter keuze van de maatschappij, de 
noodzakelijke herstel-/ vervang-ingskosten vergoeden, 
mits tot herstel is overgegaan. Indien in plaats van 
herstel het grafmonument wordt geruimd, vergoedt de 
maatschappij de ruimingskosten. 
De maximale schadevergoeding bedraagt € 1.500,- per 
grafmonument per gebeurtenis. 

7.2 Ingeval van schade aan een columbarium zal de 
maatschappij voor herstel/vervanging doen zorgdragen, 
dan wel, dit ter keuze van de maatschappij, de 
noodzakelijke herstel-/vervangingskosten vergoeden, 
mits tot herstel is overgegaan. De maximum schadever-
goeding bedraagt € 500,- per strekkende meter.

7.3 De totale vergoeding is gemaximeerd tot € 75.000,- per 
begraafplaats per gebeurtenis. 

7.4 Bereddingskosten en opruimingskosten zijn meeverze-
kerd, voorzover deze kosten de genoemde maximum 
schadevergoedingen niet te boven gaan.


