
WIJ HEBBEN ONZE VERZEKERINGEN VERNIEUWD 

Om alle leden de komende jaren nog beter van dienst te zijn, hebben wij onze 
verzekeringen vernieuwd. In de aan u verzonden correspondentie heeft u kunnen lezen 
wat er per 1 januari 2022 wijzigt in uw verzekeringen bij Donatus. Heeft u vragen over 
uw specifieke situatie? Op de pagina www.donatus.nl/klaarvoordetoekomst vindt u 
meer informatie of bel ons op 073-7514200. Houdt u er wel rekening mee dat het op dit 
moment drukker is dan u van ons gewend bent. Het kan langer duren dan gebruikelijk 
voordat we u te woord kunnen staan. 

Meer informatie 

HET VOORPORTAAL IS GESLOTEN 

Het Voorportaal, het digitale loket waar u uw gegevens sinds 2020 kon verifiëren en 
actualiseren, is gesloten. Had u uw gegevens nog niet geactualiseerd via het 
Voorportaal? Voor u als verzekeringnemer en lid van Donatus is het belangrijk dat alle 
gegevens die bij uw verzekeringsovereenkomst horen juist zijn. Hierdoor kunnen we u 
sneller van dienst zijn als u ons nodig hebt en kunnen we als verzekeraar voldoen aan 
de wettelijke eisen gericht op het voorkomen van fraude en misbruik. 
 
U kunt vanaf nu alleen nog per fysieke post uw gegevens actualiseren. Hebt u hulp nodig 
of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Er staat een speciaal team voor u klaar 
om u te helpen. Bel tijdens kantooruren naar: 073-5235500, of stuur ons een e-
mailbericht: voorportaal@donatus.nl. 
 
Via onderstaande button komt u bij de speciale webpagina waarop u ook de 
antwoorden vindt op veel voorkomende vragen. 

Lees meer 

VERZEKERAAR VOOR KERKEN EN MONUMENTEN 

Elke kerk en elk monument is uniek. Qua historie, ornamenten, gebruikte materialen, 
vakmanschap en betekenis. Het zijn plekken waar stilte en reflectie hand in hand gaan 
met vreugde en vieren. Plaatsen waar de ziel zich thuis voelt en waar karakter tot leven 
is gekomen. Dat soort gebouwen zijn onvervangbaar, maar gelukkig niet 
onverzekerbaar. Met de specialistische kennis van Donatus wordt de herbouwwaarde 
van uw kerk nauwkeurig getaxeerd en verzekerd. Daarbij kunt u rekenen op deskundig 
preventie-advies. En heeft u onverhoopt toch schade? Dan treden we daadkrachtig op 
en nemen we u veel werk uit handen. Hierdoor kunnen ook volgende generaties 
genieten van deze mooie plek. Zodat uw kerk, herbestemde kerk, klooster of monument 
verzekerd blijft van een toekomst waar ook volgende generaties van kunnen genieten. 
Zo helpen we kerken, herbestemde kerken, kloosters en monumenten verzekeren van 
een toekomst. 

Bekijk de verzekeringen 

ONS LAATSTE NIEUWS 
22 november 2021Premierestitutie over 2020 definitief vastgesteld op 40%Lees 
meer... 

http://www.donatus.nl/klaarvoordetoekomst
mailto:voorportaal@donatus.nl
https://donatus.nl/actueel/nieuws/premierestitutie-over-2020-definitief-vastgesteld-op-40
https://donatus.nl/actueel/nieuws/premierestitutie-over-2020-definitief-vastgesteld-op-40


15 oktober 2021Alle seinen op groen: Donatus, Klaar voor de ToekomstLees meer... 

06 oktober 2021Jaarverslag verantwoord beleggen gepubliceerdLees meer... 

Bekijk al onze nieuwsartikelen 

BIJZONDERE HISTORIE 

Al vanaf 1852 is Donatus specialist in het verzekeren van kerken en sinds 2010 ook van 
monumenten. Die historie verklaart onze unieke bouwkundige kennis, gespecialiseerde 
verzekeringstechnische ervaring en brede expertise. Dat geeft onze leden rust en 
vertrouwen. Om die reden worden we in de markt gezien als dé kerken- en 
monumentenverzekeraar van Nederland. 

ONDERLINGE VERZEKERAAR 

Donatus is sinds het begin een onderlinge verzekeraar. Als onderlinge verzekeraar 
werken wij vanuit het solidariteitsbeginsel zonder winstoogmerk en betalen eventuele 
overschotten uit de brandverzekeringen (opstal, inboedel en inventaris) terug aan onze 
leden. Wij gaan daarbij uit van een gemiddelde restitutie van 40%. Bij Donatus staat de 
belangenbehartiging van onze verzekerden centraal. Zij zijn als leden verbonden aan 
onze interne organisatie en hebben zeggenschap vanuit de Ledenraad. 

Naar de missie en visie 

DAAROM DONATUS 

Geen winstoogmerk 
Unieke bouwkundige expertise 
Begeleiding bij schade 
Gratis taxatie 
Persoonlijk contact 
Ook voor uw andere verzekeringen 

Offerte aanvragen 
 

https://donatus.nl/actueel/nieuws/alle-seinen-op-groen-donatus-klaar-voor-de-toekomst
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