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EXTRA DEKKING
UITGEBREIDE INVENTARISVERZEKERING

VOOR KERKELIJKE EIGENDOMMEN
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1. 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.

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

3. Elektrische en elektronische apparatuur is verzekerd voor schade daaraan ontstaan door overspanning/ 
inductie, indien voor niet meer dan € 50.000,- aan dergelijke apparatuur per afzonderlijk gebouw aanwezig is.

4. In aanvulling op artikel 2 A van de algemene voorwaarden van de uitgebreide inventarisverzekering is geld en
geldswaardig papier eveneens gedekt indien aanwezig in het huis van de verantwoordelijke natuurlijke persoon.

5. Met in achtneming van de algemene voorwaarden voor de uitgebreide inventarisverzekering en bijzondere 
voorwaarden voor de Fraude- en Berovingsverzekering voor Kerken geldt het volgende:

De verzekering heeft betrekking op waarden die zich bevinden in het kerkgebouw of de pastorie, in het woonhuis
van de verantwoordelijk natuurlijke persoon, ten kantore van de bank of in een als kluis (safe-deposit) erkende
inrichting. 
Verzekerde waarden die getransporteerd worden vallen eveneens onder de dekking.

De verzekering voorziet in een vergoeding van schade die verzekeringnemer lijdt ten gevolge van het verloren
gaan van verzekerde waarden door diefstal, fraude (bedrog, verduistering en valsheid in geschrifte), afpersing,
beroving, oplichting of andere oneerlijke handelingen.
Verzekerde personen zijn werknemers van verzekeringnemer, de administrateur en/of boekhouder, leden van 
het kerkbestuur, leden van commissies van beheer, kerkrentmeesters en/of andere als zodanig geregistreerde
vrijwilligers.

De gemaximeerde dekking bedraagt per gebeurtenis en per jaar
€ 20.000,- bij fraude, afpersing, beroving, oplichting of andere oneerlijke handelingen,
€ 10.000,- bij diefstal uit een brandkast of kluis,
€ 5.000,- bij diefstal na braak, indien geen brandkast of kluis in gebruik is, zoals nader verwoord in artikel 6 van
de bijzondere voorwaarden Fraude- en Berovingsverzekering voor kerken.
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