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Specifieke Voorwaarden per dekking 
Algemene Voorwaarden 
Dit document vormt een aanvulling op de Bijzondere 
Voorwaarden en vormt samen daarmee het contract. 
In dit document worden de kenmerken van elke 
dekking beschreven, evenals wat er gedekt is en wat er 
is uitgesloten van dekking (TENZIJ hiervan in de 
Bijzondere Voorwaarden uitdrukkelijk van wordt 
AFGEWEKEN). Daarnaast worden hierin de 
Algemene Voorwaarden en uitsluitingen vermeld die 
van toepassing zijn op elk type dekking (TENZIJ hier 
in de Bijzondere Voorwaarden uitdrukkelijk van wordt 
AFGEWEKEN). 
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1. VOORWAARDEN VOOR 
VERZEKERBAARHEID 
Het verzekeringsvoorstel is alleen geldig indien er aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan. Tenzij in de Bijzondere Voorwaarden specifiek wordt aangetekend dat een of 
meerdere van de hierna opgesomde voorwaarden voor verzekerbaarheid wel is verzekerd, 
heeft de Verzekeraar het recht van schadevergoeding af te zien wanneer er niet aan één 
van deze voorwaarden wordt voldaan. 

 

 

1.1 VOORWAARDEN VOOR 
VERZEKERBAARHEID 
ALLE EVENEMENTEN 

 

1.1.1 DEKKINGSGEBIED De verzekering biedt wereldwijde dekking, met uitzondering van:  
a) Landen die in oorlog zijn; 
b) Landen waarvoor voorafgaand aan het afsluiten van de verzekering door de 

daartoe gerechtigde autoriteiten een negatief reisadvies werd afgegeven; 
c) De hieronder genoemde landen:  

Afghanistan, Algerije, Angola, Azerbeidzjan, Bangladesh, Benin, Burkina-Faso, 
Burundi, Cambodge, Centraal-Afrikaanse Republiek, Colombie, Congo 
Brazzaville, Democratische Republiek Congo, Djibouti, Egypte, El Salvador, 
Eritrea, Ethiopië, Gabon, Guinée Bissau, Haïti, Honduras, Irak, Iran, Israël, 
Ivoorkust, Jemen, Jordanië, Kameroen, Kazachstan, Kirgizstan, Koeweit, 
Libanon, Liberia, Libië, Mali, Mauritanië, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, 
Noord-Korea, Oekraïne, Pakistan, Palestina, Papoea-Nieuw-Guinea, Paraguay, 
Peru, Philippines, Soedan, Somalië, Swaziland, Syrië, Tadzjikistan, Togo, Tsjaad, 
Turkmenistan, Venezuela, Zimbabwe. 

1.1.2 TERMIJN VOOR HET 
AFSLUITEN VAN DE 
DEKKING 

a) 5 dagen voor alle verzekerde gebeurtenissen zonder uitbreiding van de dekkingen 
“Slechte Weersomstandigheden” en/of “Wind”;  

b) 10 werkdagen voor alle verzekerde gebeurtenissen met uitbreiding van de dekkingen 
“Slechte Weersomstandigheden” en/of “Wind”. 

1.1.3 DUUR VAN DE DEKKING Maximaal 1 jaar. 

1.1.4 VERZEKERINGSNEMER De Verzekeringsnemer moet Europees zijn. 

 

 

1.2 ACCEPTATIE-
VOORWAARDEN VOOR 
DE DEKKING “NON-
APPEARANCE” 

Voor de toepassing van deze dekking is bepaald dat:  
a) De in de Bijzondere Voorwaarden genoemde personen jonger dan 70 jaar oud 

moeten zijn; 
b) De in de Bijzondere Voorwaarden genoemde personen in de twaalf maanden 

voorafgaand aan het verzekerde evenement geen schade door “Non-Appearance” 
hebben gehad; 

c) Indien de Verzekeraar een medisch onderzoek vereist, de uitslag geen enkel 
voorbehoud mag bevatten. Alleen medische onderzoeken door een door de 
Verzekeraar aangewezen arts worden aanvaard; 

d) Op het moment dat de dekking ingaat, verklaart de verzekeringsnemer dat de 
Verzekerde of zijn agent bevestigd heeft niet op de hoogte te zijn van een bestaande 
ziekte die tot annulering of opschorting van het evenement zou kunnen leiden. 
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1.3 VOORWAARDEN VOOR 
DE DEKKING “SLECHTE 
WEERSOMSTANDIGHED
EN” 

Voor de toepassing van deze dekking is bepaald dat: 
a) Wanneer het een evenement betreft waarvoor een podium nodig is, dit podium 

overdekt moet worden; 
b) Wanneer het een buitenevenement betreft, elektrische, elektronische, audiovisuele 

apparatuur, geluids- en lichtinstallaties beschermd moeten zijn tegen alle 
weersomstandigheden en moeten voldoen aan de veiligheidsnormen die de 
autoriteiten of fabrikanten hier bij buitengebruik en onder normale 
vochtigheidsomstandigheden aan stellen. 

 

 

1.4 VOORWAARDEN VOOR 
HET GEBRUIK VAN 
VUURWERK 

Indien er niet wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden voor het afsteken van 
vuurwerk. 

1.4.1 BUITENVUURWERK ▪ Voorwaarden voor afsteken: 
a) Tijdens het afsteken moet er een minimale afstand tot het publiek worden 

aangehouden die gelijk is aan 70% (uitgedrukt in meters) van de diameter het 
zwaarste product (uitgedrukt in millimeters) dat tijdens het vuurwerk in kwestie 
wordt afgestoken. (Bijvoorbeeld: Als u een vuurpijl van 200 mm doorsnede afsteekt, 
dient u een afstand van 140 meter tussen het vuurwerk en het publiek aan te 
houden); 

b) Voor 'compact' vuurwerk of 'cake boxes' dient de minimale afstand 30 meter te 
bedragen; 

c) Bovendien dienen de pyrotechnici zich te houden aan de gebruikelijke normen, 
gewoonten of gebruiken binnen de beroepsgroep; 

d) Op het moment van afsteken moet de windsnelheid minder dan 50 km/uur zijn; 
e) Ongekwalificeerde pyrotechnici moeten kunnen aantonen ten minste vijf jaar 

ervaring te hebben, tenzij zij gebruik maken van consumentenvuurwerk dat in 
supermarkten of vergelijkbare winkels wordt verkocht. 

▪ Vergunningen: 
a) U dient in bezit te zijn van de door de bevoegde autoriteiten verstrekte 

vergunningen; 
b) Als u vuurwerk afsteekt in een gebied waarin vliegtuigen, ultralichte vliegtuigen of 

andere laagvliegende luchtvaartuigen kunnen voorkomen, dan dient u hiervoor een 
aparte vergunning aan te vragen bij de luchtvaartautoriteiten. 

1.4.2 BINNENVUURWERK ▪ Voorwaarden voor afsteken: 
a) Verplichte aanwezigheid van een pyrotechnicus; 
b) De producten moeten bedoeld zijn voor binnengebruik; 
c) De afstand tussen het hoogste punt dat het product bereikt en de hoogte van het 

plafond moet minstens vijf meter zijn; 
d) De aanwezigheid van voldoende brandblussers (poederblussers en CO2-blussers) is 

verplicht; 
e) De zones waarin het vuurwerk wordt afgestoken en waar vuurwerkresten op de 

vloerbedekking vallen, moeten aan de norm 'M1' of gelijkwaardig voldoen en/of 
brandwerend zijn; 

f) Gordijnen, decors en inrichting moeten brandwerend zijn; 
g) Bovendien dienen de pyrotechnici zich te houden aan de gebruikelijke normen, 

gewoonten of gebruiken binnen de beroepsgroep; 
h) Ongekwalificeerde pyrotechnici moeten kunnen aantonen ten minste vijf jaar 

ervaring te hebben. 

▪ Vergunningen: 

U moet alle schriftelijke vergunningen van de organisator, de eigenaar of de beheerder van de 
locatie ontvangen hebben. 
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1.4.3 'CLOSE PROXIMITY'-
VUURWERK 

▪ Voorwaarden voor afsteken: 
a) Verplichte aanwezigheid van een pyrotechnicus; 
b) Ongekwalificeerde pyrotechnici moeten kunnen aantonen ten minste vijf jaar 

ervaring te hebben; 
c) De producten moeten erkend zijn als 'Close proximity'; 
d) De afstand tussen toeschouwers en het vuurwerkzone moet voldoen aan de normen 

die de fabrikant hieraan stelt; 
e) Bovendien dienen de pyrotechnici zich te houden aan de gebruikelijke normen, 

gewoonten of gebruiken binnen de beroepsgroep; 

▪ Vergunningen: 
a) U moet alle schriftelijke vergunningen van de organisator ontvangen hebben; 
b) U moet in het bezit zijn van de door de bevoegde autoriteiten verstrekte 

vergunningen. 

 

 

1.5 GEVALLEN WAARIN DE 
VERZEKERAAR DEKKING 
KAN WEIGEREN 

a) In geval van accumulatie van risico's voor hetzelfde evenement of binnen hetzelfde 
gebied; 

b) In het geval een Verzekerde of Verzekeringsnemer een financiële schuld heeft met 
betrekking tot een eerder afgesloten verzekering bij een makelaar uit het netwerk van 
de Circles Group; 

c) Voor elk verzoek om dekking “Non-Appearance” voor een artiest waarvan bekend is 
dat hij/zij een groter risico vormt. 
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2. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
VOOR EVENEMENTEN  

 

 

2.1 INLEIDING De verzekerde bedragen per dekking en de eigen risico's staan vermeld in de Bijzondere 
Voorwaarden. Alleen de rubrieken die in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staan, zijn 
gedekt. 

 

 

2.2 ANNULERING  

2.2.1 DEKKING ▪ Het volgende is verzekerd: 

De annulering, onderbreking of het uitstel van het evenement zoals beschreven en 
gedefinieerd in de Bijzondere Voorwaarden om redenen waarop de Verzekeringsnemer en/of 
de Verzekerde geen invloed heeft, op voorwaarde dat deze annulering, onderbreking of het 
uitstel zich voordeed na het ingaan van de dekking. 

Ook de annulering, onderbreking of het uitstel van het evenement zoals beschreven en 
gedefinieerd in de Bijzondere Voorwaarden zijn gedekt, indien deze het gevolg zijn van: 
a) Een schriftelijk verbod van de bevoegde autoriteiten om het verzekerde evenement te 

organiseren op de locatie die eerder schriftelijk werd toegestaan; 
b) Alle slechte weersomstandigheden, uitsluitend wanneer het evenement volledig 

binnen plaatsvindt; 
c) Een cycloon, orkaan, tornado, aardbeving, vulkaanuitbarsting, tsunami, 

aardverschuiving; 
d) Een aanslag op de locatie zelf en/of in de onmiddellijke omgeving van het verzekerde 

evenement waardoor de toegang tot het verzekerde evenement volgens de lokale 
autoriteiten onmogelijk is en het verzekerde evenement geen doorgang kan vinden; 

e) Nationaal rouw waarvan de reikwijdte, die door de autoriteiten bepaald wordt, de 
annulatie van het verzekerde evenement oplegt. 

▪ Dit wordt uitgekeerd: 

Bij overlegging van bewijsstukken en binnen de limieten van de bedragen die in de Bijzondere 
Voorwaarden genoemd worden, wordt het volgende uitgekeerd: 
a) De onherroepelijke uitgaven die gedaan werden of verschuldigd zijn voor het 

uitvoeren en de organisatie van het verzekerde evenement; 
b) Voor zover deze genoemd worden in de Bijzondere Voorwaarden, en het evenement 

volledig en definitief is afgelast: de reële winstmarge van de Verzekerde; 
c) De extra kosten die werden gemaakt om het verzekerde evenement veilig te stellen 

voor zover de Verzekeraar hier vooraf toestemming voor heeft gegeven; 
d) Sponsors, subsidies, partnerschappen en financiële hulp die in het verzekerde budget 

opgenomen werden en die terugbetaald moeten worden indien het evenement 
definitief is afgelast. 

2.2.2 UITSLUITINGEN ▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet verzekerd: 

Annulering, onderbreking of uitstel ten gevolge van: 
a) Het niet beschikbaar zijn van personen (zie dekking “Non-Appearance”); 
b) Alle weersomstandigheden op de evenementlocatie wanneer het verzekerde 

evenement niet binnen in een gebouw plaatsvindt (zie dekkingen “Slechte 
Weersomstandigheden”, “Wind”); 

c) Faillissement, gebrek aan succes, financiële onzekerheid; 
d) Contractbreuk tenzij deze het gevolg is van een onvoorziene gebeurtenis waarop 

de Verzekeringsnemer en/of de Verzekerde geen invloed heeft; 

2/ 
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e) Ideologische redenen; 
f) Stakingen die voorafgaand aan de ingangsdatum van de verzekering werden 

aangekondigd; 
g) Sociale conflicten waarbij de Verzekeringsnemer en/of de Verzekerde betrokken 

zijn; 
h) Nationale rouw die het gevolg is van een ziekte die al voor ondertekening van het 

contract behandeld werd of voor personen die ouder zijn dan 90 jaar; 
i) Schade als gevolg van vogelgriep en varianten daarvan, een pandemie en/of elke 

andere niet-seizoensgebonden epidemie; 
j) Elke betoging of staking van werknemers zonder vaste aanstelling die bij de 

voorstelling betrokken zijn; 
k) Annuleringen en/of uitstel die direct of indirect voortvloeien uit de niet-naleving 

van de wetgeving inzake de montage en de veiligheid van tijdelijke voorzieningen 
die bedoeld zijn voor het ontvangen van publiek; 

l) De annulering, onderbreking of uitstel van het verzekerde evenement indien de 
Verzekeringznemer en/of de Verzekerde bij het ondertekenen van de 
verzekeringsovereenkomst op de hoogte waren van de feiten, elementen of 
omstandigheden die het risico op onderbreking of uitstel van dit verzekerde 
evenement verhoogden. 

▪ De volgende kosten worden niet vergoed (TENZIJ hier in de Bijzondere 
Voorwaarden van wordt AFGEWEKEN): 

Sponsors, subsidies, partnerschappen, financiële steun indien u deze niet hoeft terug 
te betalen. 

2.2.3 SCHADEVERGOEDING ▪ Berekening van de schadevergoeding: 

Bij de berekening van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met het financiële 
evenwicht van het verzekerde evenement.  

Het financiële evenwicht wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de gerealiseerde 
ontvangsten op het moment van de schade, van de verwachte verkoop van toegangskaarten, 
van de gerealiseerde inkomsten voor een vergelijkbare voorstelling in hetzelfde land, in 
hetzelfde jaar en door dezelfde artiest(en). Anders gezegd betekent dit dat indien de 
Verzekeraar aan de Verzekerde kan aantonen dat de resultaten van de kaartverkoop, plus 
eventuele sponsors of toegezegde financieringen de productiekosten niet gedekt zouden 
hebben, de schadevergoeding gelijk zal zijn aan de gemaakte onherroepelijke kosten, en 
beperkt wordt tot de inkomsten die op de dag van het evenement gerealiseerd zouden zijn als 
er geen schadegeval was gemeld. 

De Verzekerde verplicht zich vrije toegang te verlenen tot de boekhouding van het verzekerde 
evenement en tot contracten met onderaannemers. 

▪ Voorwaarde voor schadevergoeding 

De dekking vervalt wanneer kan worden aangetoond dat minstens 60% van het verzekerde 
evenement heeft plaats gevonden. Indien het evenement meerdere dagen in beslag neemt, 
wordt de 60%-regel voor elke dag apart toegepast. 

2.2.4 DEKKINGSPERIODE Zie de periode die in de Bijzondere Voorwaarden in de rubriek 'Tijdschema' wordt genoemd. 

 

 

2.3 NON-APPEARANCE  

2.3.1 DEKKING ▪ Het volgende is verzekerd: 

De annulering, onderbreking of het uitstel van het evenement zoals beschreven en 
gedefinieerd in de Bijzondere Voorwaarden zijn uitsluitend gedekt indien ze het gevolg zijn 
van: 
a) Het overlijden, letsel door een ongeval, ziekte of criminele opsluiting van een in de 

Bijzondere Voorwaarden genoemde persoon tijdens de dekkingsperiode; 
b) Het overlijden van voorouders, nageslacht en/of een familielid in de eerste graad, van 

de echtgeno(o)t(e) of partner, of van een van de in de Bijzondere Voorwaarden 
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genoemde personen, mits het overlijden plaatsvindt tijdens de dekkingsperiode en de 
overledene jonger is dan 80 jaar; 

c) Ziekte en/of ongeval van voorouders, nageslacht en/of een familielid in de eerste 
graad, van de echtgeno(o)t(e) of partner, of van een van de in de Bijzondere 
Voorwaarden genoemde personen, wanneer deze persoon in levensgevaar is en op 
voorwaarde dat het ongeval of de eerste vaststelling van de ziekte tijdens de 
dekkingsperiode plaatsvindt en betrokkene jonger is dan 70 jaar; 

d) Een ongeval dat tot meer dan vijf werkdagen ziekenhuisopname leidt van een van de 
kinderen, van de echtgeno(o)t(e) of partner, of van een van de in de Bijzondere 
Voorwaarden genoemde personen, wanneer deze persoon in levensgevaar is en op 
voorwaarde dat het ongeval tijdens de dekkingsperiode plaatsvindt en betrokkene 
jonger is dan 70 jaar.  

▪ Dit wordt uitgekeerd: 

Op overlegging van bewijsstukken en binnen de limieten van de bedragen die in de Bijzondere 
Voorwaarden genoemd worden, wordt het volgende uitgekeerd: 
a) De onherroepelijke uitgaven die gedaan werden of verschuldigd zijn voor het 

uitvoeren en de organisatie van het verzekerde evenement; 
b) De reële winstmarge van de Verzekerde wanneer deze in de Bijzondere Voorwaarden 

vermeld wordt; 
c) De extra kosten die werden gemaakt om het verzekerde evenement veilig te stellen 

voor zover de Verzekeraar hier vooraf toestemming voor heeft gegeven; 
d) Sponsors, subsidies, partnerschappen en financiële hulp die in het verzekerde budget 

opgenomen werden en die terugbetaald moeten worden indien het evenement 
definitief is afgelast; 

e) De gage van de artiesten wanneer deze uit het verzekerde budget betaald wordt; 
f) De gage van (de) artiest(en) die de schade veroorzaakte(n) wanneer deze uit het 

verzekerde budget betaald wordt. 

2.3.2 VOORWAARDEN VOOR 
HET VERLENEN VAN 
DE "NON- 
APPEARANCE" 
DEKKING 

▪ Uitgezonderd afwijking van de Bijzondere Voorwaarden, 
a) De dekking wordt automatisch en zonder beperkingen verleend aan personen die 

verzekerd zijn onder de dekking "Non Appearance", op voorwaarde dat de naam van 
de persoon voorafgaand aan het voorval of minstens en ondubbelzinnig aan Circles 
Group is meegedeeld (zie 2.3.4 Belangrijke Toelichting), de rolnaam of de precieze 
functie ervan binnen de groep en dat: 
• de persoon een medisch onderzoek heeft gehad bij één van de door Circles Group 

goedgekeurde artsen en er werd geen medische reserve geformuleerd. Of, 
• Circles Group schriftelijk aanvaard heeft dat een eenvoudige verklaring van goede 

gezondheid moet worden ingevuld en dat het door de verzekerde werd ondertekend 
en dat de verzekerde "nee" heeft geantwoord op alle vragen.  Of, 

• Circles Group geen medische controle of verklaring van een goede gezondheid 
vereist heeft, in welk geval het Verzekeringscertificaat, de naam (namen) van de 
vrijgestelde persoon (personen) of hun rolnaam (namen) (of hun precieze functie 
binnen de group) en op ondubbelzinnige wijze (zie 2.3.4 Belangrijke Toelichting). 

b) De dekking wordt automatisch verleend, maar beperkt tot de gevolgen van een 
ongeval voor personen die verzekerd zijn onder de dekking "Non-Appearance" en  
• die niet het vereiste medische onderzoek hebben doorstaan en  
• wiens naam voorafgaand aan het ontstaan van een claim aan Circles Group werd 

meegedeeld of op zijn minst op een ondubbelzinnige manier (zie 2.3.4 Belangrijke 
Toelichting), de rolnaam of de precieze functie binnen de groep bij gebrek aan de 
ganse groep. 

c) Wanneer er beweerd wordt, moet het medische onderzoek of het verzenden van de 
verklaring van goede gezondheid op z'n vroegst binnen de 30 dagen voorafgaand aan 
het dekken van de dekking gebeuren. De kosten van het medische bezoek worden 
gedragen door Circles Group. 
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2.3.3 UITSLUITINGEN ▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet verzekerd: 
a) Wanneer er geen medische controle vereist is: de gevolgen van een ziekte of 

ongeval waarvan de eerste vaststelling voor het afsluiten van de verzekering 
plaatsvond. 

b) Wanneer er een medische controle vereist is: de gevolgen van een ziekte of ongeval 
waarvoor een medisch voorbehoud werd gemaakt en/of die niet aan de medische 
adviseur werd gemeld terwijl de Verzekerde hiervan op de hoogte was. 

c) De vergoeding voor elke persoon waarvan de naam niet meegedeeld werd aan 
Circles Group vóór het ontstaan van de schade of tenminste op ondubbelzinnige 
wijze (zie 2.3.4 Belangrijke toelichting), de rol of zijn plaats in de groep bij gebrek 
aan de ganse groep. 

▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn evenmin verzekerd: 

Ziekten, overlijden of verwondingen door een ongeval als gevolg van: 
a) Deelname aan een stunt; 
b) Deelname aan een vlucht anders dan aan een lijnvlucht. Vluchten per helikopter 

worden niet als vlucht beschouwd; 
c) Deelname aan wedstrijden waarbij uithoudingsvermogen of snelheid worden 

getest, en deelname aan de voorbereiding daarvan aan boord van land-, zee-, of 
luchtvaartuigen; 

d) Het beoefenen van vechtsporten, watersporten, luchtsporten en gemotoriseerde 
sporten tijdens de dekkingsperiode; 

e) Het beoefenen van sporten zoals diepzeeduiken met zuurstofflessen, 
onderwatervissen, bobsleeën, skeleton, bergbeklimmen en speleologie tijdens de 
dekkingsperiode; 

f) Deelname aan sportwedstrijden; 
g) Deelname aan een behendigheids- of krachtmeting, tenzij aangegeven; 
h) Deelname op eigen initiatief aan een vechtpartij of een algemeen bekende 

gevaarlijke handeling of acrobatische verrichting die levensgevaar voor de 
verzekerde persoon oplevert, tenzij deze handelingen worden uitgevoerd in het 
kader van een reddingspoging van personen of goederen of wettige 
zelfverdediging; 

i) Deelname aan een misdrijf; 
j) Het gebruik van verdovende middelen; 
k) Het gebruik van niet-voorgeschreven geneesmiddelen waarvoor een voorschrift 

van een arts vereist is en/of misbruik van geneesmiddelen (meer dan de door de 
arts voorgeschreven of in de bijsluiter aanbevolen dosis) en/of het gebruik van 
ongeschikte geneesmiddelen (tenzij er sprake is van een medische fout); 

l) Het gebruik van stimulerende middelen ter bevordering van fysieke prestaties; 
m) Zelfmoord of een zelfmoordpoging, opzettelijke verwonding, een criminele daad, 

ontoerekeningsvatbaarheid; 
n) Elke reeds bestaande ziekte die al werd gediagnosticeerd en/of al bekend was ten 

tijde van de melding van de evenement; 
o) Stemverlies dat niet het gevolg is van een ziekte of ongeval; 
p) Zwangerschap, geboorte, menstruatie; 
q) Allergieën, huidaandoeningen die zich voor de aanvang van de dekkingsperiode 

verklaren; 
r) Kinderziekten, tenzij uit het vaccinatiekaart blijkt dat alle inentingen en 

herhalingen werden toegediend; 
s) Alle stoornissen van psychologische of psychiatrische aard; 
t) Overspannenheid. 

▪ De volgende kosten worden niet vergoed (TENZIJ hier in de Bijzondere 
Voorwaarden van wordt AFGEWEKEN): 

Sponsors, subsidies, partnerschappen, financiële steun indien u deze niet hoeft terug 
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te betalen. 

Kosten ten gevolge van een arbeidsongeval. Deze kosten worden ofwel vergoed door 
een openbare instelling (sociale zekerheid), ofwel door een arbeidsongeschiktheids-
verzekering, ofwel door een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering.  

Meer in het algemeen: alle medische kosten, invaliditeitsuitkeringen of tijdelijke of 
permanente arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. 

2.3.4 BELANGRIJKE 
TOELICHTING 

Om eenduidig te zijn, moet de rol of plaats in de groep uniek zijn. Slechts het noemen van 
"een artiest", "een muzikant" wordt als dubbelzinnig en ongeldig beschouwd. 

2.3.5 SCHADEVERGOEDING ▪ Berekening van de schadevergoeding: 

Bij de berekening van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met het financiële 
evenwicht van het verzekerde evenement.  

Het financiële evenwicht wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de gerealiseerde 
ontvangsten op het moment van de schade, van de verwachte verkoop van toegangskaarten, 
van de gerealiseerde inkomsten voor een vergelijkbare voorstelling in hetzelfde land, in 
hetzelfde jaar en door dezelfde artiest(en). Anders gezegd betekent dit dat indien de 
Verzekeraar aan de Verzekerde kan aantonen dat de resultaten van de kaartverkoop, plus 
eventuele sponsors of toegezegde financieringen de productiekosten niet gedekt zouden 
hebben, de schadevergoeding gelijk zal zijn aan de gemaakte onherroepelijke kosten, en 
beperkt wordt tot de inkomsten die op de dag van het evenement gerealiseerd zouden zijn als 
er geen schadegeval was gemeld. 

De Verzekerde verplicht zich vrije toegang te verlenen tot de boekhouding van het verzekerde 
evenement en tot contracten met onderaannemers. 

▪ Voorwaarde voor schadevergoeding: 

De dekking vervalt wanneer kan worden aangetoond dat minstens 60% van het verzekerde 
evenement heeft plaatsgevonden. Indien het evenement meerdere dagen in beslag nam, wordt 
de 60%-regel voor elke dag apart toegepast. 

2.3.6 MEDISCH 
VOORBEHOUD 

De Verzekeraar verplicht zich de verzekerde te informeren over ieder medisch voorbehoud. 

Ongeacht dit medisch voorbehoud, behoudt de Verzekeraar het recht het risico als zodanig of 
op bepaalde voorwaarden te accepteren. In het laatste geval zal dit vermeld worden in de 
Bijzondere Voorwaarden. 

2.3.7 DEKKINGSPERIODE Zie de periode die in de Bijzondere Voorwaarden in de rubriek “Tijdschema” wordt genoemd. 

 

 

2.4 APPARATUUR  

2.4.1 DEKKING ▪ Verzekerd zijn: 

Alle geluidsinstallaties, projectie- en verlichtingsapparatuur, apparatuur voor beeld- en 
geluidsopnames, uitzending en weergave. Hieronder vallen ook lampen, generatoren, 
apparatuur voor mechanische effecten, computers, een voor de productie uitgeruste voertuig, 
mobiele studio's en/of alle vergelijkbare uitrustingen en accessoires die toebehoren aan de 
Verzekerde of die het eigendom van derden zijn (eventueel gehuurd), waarvoor de 
Verzekeringsnemer verantwoordelijk is en voor zover deze apparatuur gebruikt wordt voor de 
productie van het verzekerde evenement. 

Wij dekken daarnaast ook accessoires, vervangende onderdelen, flight cases, speciale koffers of 
de hoezen van de hierboven genoemde apparatuur. 

▪ Het volgende is gedekt: 
a) Onvoorziene schade; 
b) Vernietiging; 
c) Diefstal met braak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, binnendringing, bedrog; 
d) Kortsluiting, overspanning en inductie. 
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2.4.2 UITSLUITINGEN ▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet verzekerd: 
a) Reeds verzekerde apparatuur; 
b) Toevertrouwde goederen (zie: dekking 'Toevertrouwde Goederen'); 
c) Inrichtingen, decors, meubilair, stands en accessoires (zie dekking 'Inrichting, 

Decors, Meubilair, Carnavalswagens, Stands en Accessoires'); 
d) Tentoongestelde apparatuur (zie dekking 'Stand van de Exposant'); 
e) Vliegtuigen, boten, spoorwegbenodigdheden en andere gemotoriseerde 

voertuigen; 
f) Alle op afstand bediende rijdende, vliegende of varende apparatuur. 

▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet gedekt: 
a) Onverklaarbaar verlies of verdwijning ( inventarisatieverschillen); 
b) Weersomstandigheden, zand; 
c) Roest, oxidatie, krassen en schrammen; 
d) Mechanische defecten, storingen of blokkeringen die niet het gevolg zijn van een 

ongeval; 
e) Slijtage, ouderdom en eigen gebreken; 
f) Gebruik dat in strijd is met de aanwijzingen van de fabrikant; 
g) De wettige of onwettige inbeslagneming of verbeurdverklaring van apparatuur 

voor het aflossen van schulden; 
h) Het in onderpand geven van de apparatuur, zelfs als dit buiten medeweten van de 

Verzekerde gebeurt. 

2.4.3 VERZEKERDE WAARDE a) Voor de apparatuur die u toebehoort, vergoeden wij de nieuwwaarde verminderd met 
0,5% waardevermindering per maand, gerekend vanaf de datum van aankoop. 

b) Voor apparatuur die u niet toebehoort (gehuurd of door een technicus aan u ter 
beschikking gesteld), vergoeden wij de dagwaarde. 

2.4.4 DEKKINGSPERIODE a) Tijdens tests, wanneer deze worden uitgevoerd door een persoon die hiertoe opdracht 
kreeg van verzekerde; 

b) Vanaf de ontvangst van de apparatuur, en tijdens het transport wanneer de ontvangst 
door verzekeringsnemer gebeurt; 

c) Tijdens de montage; 
d) Tijdens het evenement; 
e) Tijdens de demontage; 
f) Tot de teruggave van de apparatuur, en tijdens het transport wanneer de teruggave 

door de verzekeringsnemer gebeurt. 

 

 

2.5 INRICHTING, DECORS, 
MEUBILAIR, 
CARNAVALSWAGENS, 
STANDS EN 
ACCESSOIRES 

 

2.5.1 DEKKING ▪ Verzekerd zijn: 

Alle voorwerpen en inrichting die nodig zijn voor de uitvoering van het evenement zoals 
decors, accessoires, carnavalswagens, meubilair, stands, affiches, en aanverwante voorwerpen 
die u toebehoren of waarvoor u verantwoordelijk bent en/of die u aan exposanten ter 
beschikking stelt, evenals podia, en de bouwwerken op en de inrichting van podia. 

▪ Het volgende is gedekt: 
a) Onvoorziene schade; 
b) Vernietiging; 
c) Diefstal met braak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, binnendringing, bedrog. 
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2.5.2 UITSLUITINGEN ▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet gedekt: 
a) Onverklaarbaar verlies of verdwijning (inventarisatieverschillen); 
b) Weersomstandigheden, zand; 
c) Roest, oxidatie, krassen en schrammen; 
d) Slijtage, ouderdom en eigen gebreken; 
e) Gebruik dat in strijd is met de aanwijzingen van de fabrikant; 
f) De wettige of onwettige inbeslagneming of verbeurdverklaring van decors, 

inrichting, meubilair, stands en accessoires voor het aflossen van schulden; 
g) Het in onderpand geven van decors, inrichting, meubilair, stands en accessoires, 

zelfs als dit buiten medeweten van de verzekerde gebeurt. 

▪ De volgende kosten zijn niet verzekerd (TENZIJ hier in de Bijzondere 
Voorwaarden van wordt AFGEWEKEN): 
a) Reeds eerder verzekerde decors, inrichting, meubilair, podia en accessoires; 
b) Tenten, circustenten (zie dekking 'Tenten'); 
c) Toevertrouwde goederen (zie dekking 'Toevertrouwde Goederen'); 
d) De inrichting, decors, het meubilair en de accessoires van de exposanten (zie 

dekking 'Stand van de Exposant'); 
e) Dieren, planten en bomen die geen deel van het decor uitmaken; 
f) Vliegtuigen, boten, spoorwegmaterieel en andere gemotoriseerde voertuigen (met 

uitzondering van carnavalswagens); 
g) Duurzame gebouwen en/of constructies die niet speciaal voor het evenement 

gebouwd zijn (zie dekking 'Huurdersaansprakelijkheid voor Gebouwen  
Natuurlijke Decor'); 

h) Meubilair, inventaris en andere zaken die niet door de Verzekerde gebruikt 
worden en/of die geen deel uitmaken van het decor (zie 'Toevertrouwde 
goederen'); 

i) Bankbiljetten, effecten, cheques, waardepapieren; 
j) Juwelen, edelstenen, wapens, parels, bont, kunstwerken met een waarde van meer 

dan € 2500. 

2.5.3 VERZEKERDE WAARDE: 
DEFINITIE 

Voor gebouwde inrichtingen, decors, meubilair, carnavalswagens, stands, podia en accessoires 
vergoeden wij de herbouwwaarde. 

Voor gehuurde inrichtingen, decors, meubilair, carnavalswagens, stands, podia en accessoires 
vergoeden wij de dagwaarde. 

Voor inrichtingen, decors, meubilair, carnavalswagens, stands, podia en accessoires die uw 
bezit zijn, vergoeden wij de dagwaarde. 

2.5.4 DEKKINGSPERIODE a) Vanaf de ontvangst en tijdens het transport wanneer de ontvangst door de 
verzekeringsnemer gebeurt; 

b) Tijdens de montage; 
c) Tijdens het evenement; 
d) Tijdens de demontage; 
e) Tot de teruggave, en tijdens het transport wanneer de teruggave door de 

verzekeringsnemer gebeurt. 

 

 

2.6 EXTRA KOSTEN  

2.6.1 DEKKING ▪ Verzekerd zijn: 
a) Alle noodzakelijke extra kosten die u moet maken om de financiële gevolgen te 

minimaliseren van een mogelijke schade die onder de dekkingen “Annulering” en/of 
“Slechte Weersomstandigheden” en/of “Non-Appearance” valt. 

b) Alle extra kosten die u moet maken om een mogelijke schade te vermijden die onder 
de dekkingen “Annulering” en/of “Slechte Weersomstandigheden” en/of “Non-
Appearance” valt. 
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c) Alle extra kosten die verband houden met het uitstellen en/of verdagen van het 
verzekerde evenement indien met deze kosten voorkomen kan worden dat het 
verzekerde evenement moet worden afgelast; 

d) Alle extra kosten met betrekking tot schade, diefstal en/of een storing/defect van de 
apparatuur, decors, kostuums en/of accessoires die gemaakt moeten worden om het 
verzekerde evenement uit te kunnen voeren. 

2.6.2 UITSLUITINGEN ▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) worden niet vergoed: 
a) Extra kosten die u zou moeten betalen als gevolg van een schade die onder de 

uitgesloten dekkingen “Annulering”, “Slechte Weersomstandigheden” of “Non-
Appearance” valt; 

b) Extra kosten als gevolg van onverklaarbaar verlies of verdwijning 
(inventarisatieverschillen); 

c) Extra kosten als gevolg van het gebruik van ongeschikte materialen en/of 
apparatuur. 

2.6.3 DEKKINGSPERIODE Voorafgaand en tijdens het evenement, de montage en demontage. 

 

 

2.7 AANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE ORGANISATOR 

 

2.7.1 DEKKING ▪ Het volgende is verzekerd: 

De niet-contractuele aansprakelijkheid voor schade die u aan derden toebrengt tijdens het uit-
voeren van activiteiten in het kader van het verzekerde risico en waarbij u verantwoordelijk 
bent voor de personen, gebouwen of dieren die u onder uw beheer hebt en/of die bij de 
uitvoering van het verzekerde evenement horen, zoals beschreven in de Bijzondere 
Voorwaarden; 

De dekking wordt uitgebreid met  
a) voedselvergiftiging; 
b) wettelijke aansprakelijkheid na levering; 
c) wettelijke aansprakelijkheid voor onderaannemers; 
d) wettelijke aansprakelijkheid voor degene uit wiens naam u handelt; 
e) schade aan voertuigen die op de hiertoe aangewezen plekken geparkeerd staan; 
f) de kosten van verdediging en beroep tot een maximum van € 50.000. 

▪ Het volgende is gedekt:  
a) Materiële schade; 
b) Lichamelijk letsel; 
c) Immateriële gevolgschade. 

▪ Verzekerd bedrag: 

Het verzekerde bedrag staat vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. 

De samenvoeging van alle in het kader van deze dekking uitgekeerde schadevergoedingen 
wordt beperkt tot het bedrag dat vermeld wordt in de Bijzondere Voorwaarden van de 
aansprakelijkheidsdekking. 

2.7.2 UITSLUITINGEN ▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet verzekerd: 
a) Aansprakelijkheid voor het gebruik van gemotoriseerde voertuigen (auto, 

vliegtuig, boot, enz.) door de Verzekerde en/of diens gasten. Is daarentegen wel 
gedekt, de Burgerlijke Aansprakelijkheid van werkvoertuigen en gelijksoortige 
voertuigen uitsluitend gebruikt op het terrein van en voor het verzekerd 
evenement.  
Onder « werkvoertuig en gelijksoortige voertuig » wordt verstaan, elke 
behandelingswerktuig, evenals elektrische voertuigen die een snelheid van 
30km/u niet overschrijden, die niet onderworpen zijn aan de verplichting om 
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verzekerd te zijn, wanneer deze binnen de private omheining van het verzekerd 
evenement gebruikt worden; 

b) Immateriële schade die niet het gevolg is van een verzekerde gebeurtenis; 
c) Schade aan onroerende en roerende goederen, parken, tuinen, stadions, 

grasvelden die aan de Verzekerde voor de organisatie van het evenement ter 
beschikking werden gesteld of door hem/haar gehuurd werden; zie dekkingen 
'Huurdersaansprakelijkheid voor Gebouwen  Natuurlijke Decor' en/of 
'Toevetrouwde goederen'; 

d) Alle schade aan personen die niet als derden worden beschouwd. 

2.7.3 DEKKINGSPERIODE a) Vanaf de ontvangst en tijdens het transport wanneer de ontvangst door de 
verzekeringsnemer gebeurt; 

b) Tijdens de montage; 
c) Tijdens het evenement; 
d) Tijdens de demontage; 
e) Tot de teruggave, en tijdens het transport wanneer de teruggave door de 

verzekeringsnemer gebeurt. 

2.7.4 DEFINITIE: DERDEN Personen die voor en tijdens het verzekerde evenement werken, met inbegrip van de artiesten 
en vergelijkbare personen worden niet als derden beschouwd. 

Leden van het publiek en bezoekers worden als derden beschouwd. 

Met andere worden: deze dekking is niet van toepassing op lichamelijk letsel en materiële 
schade toegebracht aan het personeel van het organiserend evenementenbedrijf, technici en 
andere dienstverleners.  

Lichamelijk letsel kan volgens de lokale wetgeving ofwel gedekt zijn middels een 
ongevallenverzekering, ofwel direct door een instantie voor sociale zekerheid, ofwel door een 
aansprakelijkheidsverzekering waarin een specifieke dekking voor arbeidsongevallen is 
opgenomen. 

Het is bovendien mogelijk lichamelijk letsel te verzekeren zonder dat hiervoor een 
arbeidsovereenkomst nodig is. Dit kan ook verzekerd zijn vanuit het algemeen recht of via 
een individuele ongevallen verzekering. 

Materiële schade aan apparatuur toebehorend aan personen die tijdens en voor het 
verzekerde evenement werken, met inbegrip van de artiesten en vergelijkbare personen, 
kunnen krachtens andere dekkingen binnen dit contract verzekerd zijn wanneer deze 
goederen voor en tijdens het evenement gebruikt wordt. 

2.7.5 VERZEKERDE WAARDE Bij materiële schade vergoeden wij de dagwaarde. 

 

 

2.8 TOEVERTROUWDE 
GOEDEREN 

 

2.8.1 DEKKING ▪ Het volgende is verzekerd: 

Bedragen die de Verzekerde wettelijk verplicht is te betalen ter schadeloosstelling van verlies, 
beschadiging, diefstal of vernietiging van een eigendom van derden die zich tijdens de 
dekkingsperiode voordoet wanneer dit eigendom toevertrouwd is aan, of onder toezicht of 
bewaking staat van verzekerde, en gebruikt wordt of bestemd is voor gebruik tijdens het 
verzekerde evenement. 

In het bijzonder zijn verzekerd: 
a) Schade aan onroerend goed; 
b) Decors, inrichtingen, meubilair die niet aan de Verzekerde toebehoren maar die deel 

uitmaken van de locatie waar het evenement georganiseerd wordt. 
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2.8.2 UITSLUITINGEN ▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet verzekerd: 
a) Aansprakelijkheid voor beschadiging of vernietiging van motorvoertuigen, 

vliegtuigen, boten, treinen of spoorwegmateriaal; 
b) Aansprakelijkheid voor het verlies of schade na een inventarisatie, onverklaarbaar 

verlies of mysterieuze verdwijning; 
c) Aansprakelijkheid voor brandschade, waterschade, schade door elektriciteit of 

ruitbreuk aan gebouwen en/of natuurlijke decors (zie dekking 
'Huurdersaansprakelijkheid voor Gebouwen  Natuurlijke Decor'); 

d) Aansprakelijkheid voor het verlies van een dier of letsel van een dier; 
e) Aansprakelijkheid voor schade aan grasvelden; 
f) Aansprakelijkheid voor schade aan goederen die verzekerd zijn krachtens andere 

artikelen uit deze voorwaarden. 

2.8.3 DEKKINGSPERIODE a) Vanaf de ontvangst en tijdens het transport wanneer de ontvangst door de 
verzekeringsnemer gebeurt; 

b) Tijdens de montage; 
c) Tijdens het evenement; 
d) Tijdens de demontage; 
e) Tot de teruggave, en tijdens het transport wanneer de teruggave door de 

verzekeringsnemer gebeurt. 

2.8.4 DEFINITIE: DERDEN Personen die voor en tijdens het verzekerde evenement werken, met inbegrip van de artiesten 
en vergelijkbare personen worden niet als derden beschouwd. 

Leden van het publiek en bezoekers worden als derden beschouwd. 

Met andere worden: deze dekking is niet van toepassing op materiële schade toegebracht aan 
het personeel van het organiserend evenementenbedrijf, technici en andere dienstverleners.  

Materiële schade aan apparatuur toebehorend aan personen die tijdens en voor het 
verzekerde evenement werken, met inbegrip van de artiesten en vergelijkbare personen, 
kunnen krachtens andere dekkingen binnen dit contract verzekerd zijn wanneer deze 
goederen voor en tijdens het evenement gebruikt wordt. 

2.8.5 VERZEKERDE WAARDE Wij keren de dagwaarde uit. 

 

 

2.9 HUURDERSAANSPRAKE-
LIJKHEID VOOR 
GEBOUWEN - 
NATUURLIJKE DECOR 

 

2.9.1 DEKKING ▪ Het volgende is verzekerd: 

Wij dekken uitsluitend schade aan de eigendommen van derden die u tijdens de 
dekkingsperiode gebruikt en voor welke u krachtens de huurovereenkomst wettelijk 
aansprakelijk bent. 

De dekking beperkt zich tot de wettelijke bepalingen op het gebied van huurovereenkomsten. 
Verzekeraars kunnen niet verplicht worden een hogere schadevergoeding uit te keren die 
voortvloeit uit bijzondere verbintenissen die de Verzekerden zijn aangegaan. 

▪ Er is uitsluitend dekking voor:  
a) Brand; 
b) Schade door elektriciteit; 
c) Waterschade; 
d) Glasbreuk; 
e) Ontploffing. 
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2.9.2 UITSLUITINGEN ▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet verzekerd: 
a) Aansprakelijkheid voor beschadiging of vernietiging van motorvoertuigen, 

vliegtuiten, boten, treinen of spoorwegmaterieel; 
b) Gebouwen en natuurlijke decors die al bij een andere verzekeraar voor 

huurdersaansprakelijkheid verzekerd zijn. 

2.9.3 DEKKINGSPERIODE a) Tijdens het opstellen, montage en demontage; 
b) Tijdens het evenement. 

2.9.4 VERZEKERDE WAARDE Wij keren de herbouwwaarde uit. 

 

 

2.10 INBOEDEL VAN 
REIZENDE PRODUCTIE 
MAATSCHAPPIJEN 

 

2.10.1 DEKKING ▪ Verzekerd zijn: 
a) Goederen die door reizende productiemaatschappijen gebruikt worden. Deze 

goederen hoeven niet daadwerkelijk uw bezit te zijn om gedekt te zijn, maar moeten 
nodig zijn voor de productie van het evenement; 

b) Speciaal voor de inrichting van reizende productiekantoren gehuurd en/of gekocht 
meubilair; 

c) Computers en kantoorapparatuur die specifiek in reizende productiekantoren gebruikt 
wordt. 

▪ Het volgende is gedekt:  
a) Onvoorziene schade; 
b) Vernietiging; 
c) Diefstal met braak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, binnendringing, bedrog. 

2.10.2 UITSLUITINGEN ▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet verzekerd: 
a) Onverklaarbaar verlies of verdwijning ( inventarisatieverschillen); 
b) Weersomstandigheden, zand; 
c) Roest, oxidatie, krassen en schrammen; 
d) Mechanische defecten, storingen of blokkeringen die niet het gevolg zijn van een 

ongeval; 
e) Slijtage, ouderdom en eigen gebreken; 
f) Gebruik dat in strijd is met de aanwijzingen van de fabrikant; 
g) De wettige of onwettige inbeslagneming of verbeurdverklaring van apparatuur 

voor het aflossen van schulden; 
h) Het in onderpand geven van de apparatuur, zelfs als dit buiten medeweten van de 

Verzekerde gebeurt. 

2.10.3 DEKKINGSPERIODE a) Tijdens het transport wanneer dit wordt uitgevoerd door de verzekeringsnemer; 
b) Tijdens de montage; 
c) Tijdens het evenement; 
d) Tijdens de demontage. 

2.10.4 VERZEKERDE WAARDE a) Voor de goederen die u toebehoren, betalen wij u de nieuwwaarde terug - 0,5% 
waardevermindering per maand vanaf de aankoopdatum; 

b) Voor goederen die u niet toebehoren (zijnde verhuurd of beschikbaar gesteld door 
een technicus), vergoeden wij u de reële waarde. 
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2.11 BAGAGE  

2.11.1 DEKKING ▪ Verzekerd is: 

Al uw bagage. 

▪ Het volgende is gedekt: 
a) Diefstal door inbraak of diefstal met fysiek geweld; 
b) Volledige of gedeeltelijke beschadiging; 
c) Verlies tijdens luchttransport. 

2.11.2 UITSLUITINGEN ▪ Niet verzekerd zijn (in aanvulling op de Algemene Uitsluitingen): 
a) Geld, bankbiljetten, cheques en andere waardepapieren; 
b) Vervoersbewijzen, foto's, alle documenten en sleutels. 

▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet gedekt: 
a) Bestaande schade aan bagage; 
b) Schade aan breekbare bagage zoals aardewerk of glazen, porseleinen of marmeren 

voorwerpen; 
c) Het lekken van vloeistoffen, vetstoffen, kleurstoffen of bijtende stoffen die deel 

uitmaken van de bagage; 
d) Het verliezen of vergeten van bagage. 

2.11.3 DEKKINGSPERIODE a) Tijdens de reizen; 
b) Tijdens het evenement. 

2.11.4 VERZEKERDE WAARDE De schadevergoeding wordt berekend op basis van de prijs van aankoop van de verzekerde 
voorwerpen, waarbij rekening wordt gehouden met waardevermindering door slijtage. 

 

 

2.12 CONTANT GELD  

2.12.1 DEKKING ▪ Het volgende is verzekerd: 

Wij vergoeden baar geld dat bestemd is voor de dagelijkse uitgaven die nodig zijn voor de 
organisatie van het evenement en die als gevolg van  een  gewelddadigeberoving (*)  gestolen 
werd van de door de organisator aangewezen persoon terwijl deze persoon zich buiten de 
productielocatie bevond. 

De dekking wordt uitgebreid naar diefstal met geweld voor de door de producent 
aangewezen persoon tijdens het opnemen van geld uit een geldautomaat en/of bij een post- 
of bankkantoor. 

(*) Onder 'gewelddadige beroving' wordt verstaan: diefstal gevolgd door moord, poging tot 
moord, bedreiging of andere geweldplegingen 

2.12.2 UITSLUITINGEN ▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet gedekt: 
a) Diefstal van baar geld dat betaald werd voor toegangskaartjes (zie dekking 

'Kassa'); 
b) Intern geldverkeer; 
c) Alle fraude of kwaadwillige opzet. 

2.12.3 DEKKINGSPERIODE a) Tijdens de voorbereiding van het evenement; 
b) Tijdens het verloop van het evenement; 
c) Tijdens de demontage. 
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2.13 KASSA  

2.13.1 DEKKING ▪ Het volgende is verzekerd: 

Het geld dat geïnd wordt tijdens de verkoop van toegangskaarten. 

▪ Er is uitsluitend dekking voor:  
a) Verlies van geld als gevolg van een gewelddadige beroving (*) van een 

verantwoordelijke persoon of van een persoon die belast is met het innen van het 
toegangsgeld; 

b) Gewelddadige beroving tijdens transport dat door een verantwoordelijke persoon 
wordt uitgevoerd of door een persoon die belast is met het vervoeren van het geld 
naar een bestemming buiten de evenementlocatie. 

c) Diefstal van geld door openbreken van de kassa wanneer deze gedurende maximaal 
één dag is opgeborgen in een kluis. De uitkering is gemaximeerd tot het bedrag 
genoemd in de Bijzondere Voorwaarden. 

(*) Onder 'gewelddadige beroving' wordt verstaan: diefstal gevolgd door moord, poging tot 
moord, bedreiging of andere geweldplegingen. 

2.13.2 UITSLUITINGEN ▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet gedekt: 
a) Diefstal en verliezen tijdens elke handeling met het geld zoals het uitbetalen van 

leveranciers of artiesten; 
b) Alle fraude of kwaadwillige opzet; 
c) Diefstal van de kassa buiten de evenementlocatie; 
d) Indien de kassa beheerd wordt door een persoon die op het moment van de 

agressie jonger dan 16 jaar of ouder dan 70 jaar is. 

2.13.3 DEKKINGSPERIODE a) Tijdens het evenement; 
b) Tijdens het transport na of gedurende het evenement met het doel de opbrengst van 

de evenementlocatie af te voeren. 

 

 

2.14 STAND VAN DE 
EXPOSANT 

 

2.14.1 DEKKING ▪ Verzekerd zijn: 
a) Alle geluids-, licht-, zend- en projectieapparatuur, met inbegrip van lampen, 

generatoren, apparatuur voor mechanische effecten, computers en/of alle andere 
apparatuur en aanverwante accessoires van exposanten of waarvoor de exposant 
verantwoordelijk is wanneer dit materiaal gebruikt wordt voor de promotie van de 
gehuurde of aan de exposant ter beschikking gestelde stand; 

b) Alle benodigdheden voor de inrichting en de decoratie van de stand, naast meubilair 
en aanverwante artikelen; 

c) Alles wat tentoongesteld wordt. 

▪ Het volgende is gedekt:  
a) Onvoorziene schade; 
b) Vernietiging; 
c) Diefstal met braak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, binnendringing, bedrog; 
d) Kortsluiting, overspanning en inductie. 
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2.14.2 UITSLUITINGEN ▪ De volgende kosten zijn niet verzekerd (TENZIJ hier in de Bijzondere 
Voorwaarden van wordt AFGEWEKEN): 
a) Planten; 
b) Bankbiljetten, effecten, cheques, waardepapieren, postzegels; 
c) Voertuigen, boten, vliegtuigen, treinen en aanverwante zaken; 
d) Juwelen, edelstenen, parels, die niet in een met een sleutel afgesloten vitrine 

tentoongesteld worden. Indien deze voorwerpen in een met een sleutel afgesloten 
vitrine tentoongesteld worden, dan zijn ze verzekerd met een ondergrens van 
maximaal € 2.500 per object (tenzij in de Bijzondere Voorwaarden anders wordt 
bepaald); 

e) Bont, kunstwerken, antiquiteiten en zilverwerk zijn gedekt met een limiet  van 
maximaal € 10.000 euro per object (tenzij in de Bijzondere Voorwaarden anders 
wordt bepaald); 

f) Elders verzekerde tentoongestelde objecten; 
g) Tentoongestelde objecten die tijdens openingstijden onbeheerd zijn 

achtergelaten; 
h) Tentoongestelde objecten die zich niet op de stand bevinden. 

▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet gedekt: 
a) Onverklaarbaar verlies of verdwijning ( inventarisatieverschillen); 
b) Weersomstandigheden,  zand; 
c) Roest, oxidatie,  krassen en schrammen; 
d) Mechanische defecten, storingen of blokkeringen die niet het gevolg zijn van een 

ongeval; 
e) Slijtage, ouderdom en eigen gebreken; 
f) Gebruik dat in strijd is met de aanwijzingen van de fabrikant; 
g) De wettige of onwettige inbeslagneming of verbeurdverklaring van apparatuur 

voor het aflossen van schulden; 
h) Het in onderpand geven van de apparatuur, zelfs als dit buiten medeweten van de 

Verzekerde gebeurt. 

2.14.3 DEKKINGSPERIODE a) Tijdens de montage; 
b) Tijdens het evenement; 
c) Tijdens de demontage. 

2.14.4 VERZEKERDE WAARDE a) Voor de apparatuur die u toebehoort, vergoeden wij de nieuwwaarde verminderd met 
0,5% waardevermindering per maand, gerekend vanaf de datum van aankoop. 

b) Voor apparatuur die u niet toebehoort (gehuurd of door een technicus aan u ter 
beschikking gesteld), vergoeden wij de dagwaarde. 

 

 

2.15 APPARATUUR VOOR EEN 
TECHNISCH EVENEMENT 

 

2.15.1 DEKKING ▪ Het volgende is verzekerd: 

Alle apparatuur en materialen die gebruikt worden voor:  
a) Licht- en geluidsshows en/of 
b) Evenementenverlichting/gevelverlichting en/of 
c) Vuurwerk. 

Onder apparatuur en materialen worden begrepen: alle apparatuur voor beeld- en 
geluidsopnames, uitzending en weergave, geluidsinstallaties, projectie- en 
verlichtingsapparatuur met inbegrip van lampen, generatoren, apparatuur voor mechanische 
effecten, computers, lasers, apparatuurwagens, mobiele studio's en/of alle aanverwante 
uitrustingen en accessoires die toebehoren die aan derden toebehoren of die het eigendom 
van derden zijn (eventueel gehuurd), waarvoor de verzekeringsnemer verantwoordelijk is en 
voor zover deze apparatuur gebruikt wordt voor de productie van het verzekerde evenement.  
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Wij dekken daarnaast ook accessoires, vervangende onderdelen, flight cases, speciale koffers 
of de hoezen van de hierboven genoemde apparatuur. 

▪ Het volgende is gedekt: 
a) Onvoorziene schade; 
b) Vernietiging; 
c) Diefstal met braak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, binnendringing, bedrog; 
d) Kortsluiting, overspanning en inductie. 

2.15.2 UITSLUITINGEN ▪ De volgende kosten zijn niet verzekerd (TENZIJ hier in de Bijzondere 
Voorwaarden van wordt AFGEWEKEN): 
a) Apparatuur en materialen die al elders verzekerd zijn; 
b) Apparatuur en materialen waarvan u niet de eigenaar of huurder bent (zie 

'Toevertrouwde goederen') 
c) Inrichtingen, decors, meubilair, stands en accessoires (zie 'Inrichtingen, decors, 

meubilair, accessoires'); 
d) Tentoongestelde apparatuur (zie 'Stand van de exposant'); 
e) Vliegtuigen, boten, spoorwegbenodigdheden en andere gemotoriseerde 

voertuigen; 
f) Alle op afstand bediende rijdende, vliegende of varende apparatuur. 

▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet gedekt: 
a) Onverklaarbaar verlies of verdwijning (inventarisatieverschillen); 
b) Weersomstandigheden, zand; 
c) Roest, oxidatie,  krassen en schrammen; 
d) Mechanische defecten, storingen of blokkeringen die niet het gevolg zijn van een 

ongeval; 
e) Slijtage, ouderdom en eigen gebreken; 
f) Gebruik dat in strijd is met de aanwijzingen van de fabrikant; 
g) De wettige of onwettige inbeslagneming of verbeurdverklaring van apparatuur 

voor het aflossen van schulden; 
h) Het in onderpand geven van de apparatuur, zelfs als dit buiten medeweten van de 

Verzekerde gebeurt. 

2.15.3 DEKKINGSPERIODE a) Tijdens tests, wanneer deze worden uitgevoerd door een persoon die hiertoe opdracht 
kreeg van verzekerde; 

b) Vanaf de ontvangst van de apparatuur en de materialen, en tijdens het transport 
wanneer deze ontvangst door verzekeringsnemer gebeurt; 

c) Tijdens de montage; 
d) Tijdens het evenement; 
e) Tijdens de demontage; 
f) Tot de teruggave, en tijdens het transport wanneer de teruggave door de 

verzekeringsnemer gebeurt. 

2.15.4 VERZEKERDE WAARDE a) Voor de apparatuur en materialen die u toebehoren, vergoeden wij de nieuwwaarde 
verminderd met 0,5% waardevermindering per maand, gerekend vanaf de datum van 
aankoop.  

b) Voor apparatuur en materialen die u niet toebehoren (gehuurd of door een technicus 
aan u ter beschikking gesteld), vergoeden wij de dagwaarde. 
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2.16 TENTEN  

2.16.1 DEKKING ▪ Verzekerd zijn: 

Tenten, circustenten, opblaasbare tenten die tijdelijk en alleen voor het verzekerde evenement 
worden opgezet. 

▪ Het volgende is gedekt: 
a) Diefstal met braak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, binnendringing, bedrog 

(valse afhaaldocumenten en gebruik van vervalste documenten) of met fysiek geweld; 
b) Volledige of gedeeltelijke beschadiging; 
c) Alle onvoorziene schades. 

2.16.2 UITSLUITINGEN ▪ De volgende zaken zijn niet verzekerd (TENZIJ hier in de Bijzondere 
Voorwaarden van wordt AFGEWEKEN): 
a) Opvouwbare metalen of semi-metalen loodsen; 
b) Permanente opblaasbare tenten of permanente circustenten. 

▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet gedekt: 
a) Bestaande defecten; 
b) Oneigenlijk gebruik van materialen of elk gebruik dat niet in overeenstemming is 

met de aanwijzingen van de fabrikant; 
c) Gebrekkige montage of demontage door de eigenaar en/of personen of bedrijven 

die de (de)montage in opdracht van de eigenaar uitvoerden;  
d) Slijtage, ouderdom en eigen gebreken; 
e) Onverklaarbaar verlies of verdwijning (inventarisatieverschillen); 
f) De wettige of onwettige inbeslagneming of verbeurdverklaring van tenten of 

circustenten voor het aflossen van schulden; 
g) Het in onderpand geven van de tenten of circustenten, zelfs als dit buiten 

medeweten van de Verzekerde gebeurt. 

2.16.3 VERZEKERDE WAARDE Wij keren de dagwaarde uit. 

 

 

2.17 BRUIDSJURK  

2.17.1 DEKKING ▪ Verzekerd is: 

De bruidsjurk die u toebehoort, die u gehuurd hebt of waarvoor u verantwoordelijk bent. 

▪ Het volgende is gedekt: 
a) Onvoorziene schade; 
b) Vernietiging; 
c) Diefstal met braak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, binnendringing, bedrog. 

2.17.2 UITSLUITINGEN ▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet gedekt: 
a) Onverklaarbaar verlies of verdwijning (inventarisatieverschillen); 
b) Weersomstandigheden, zand; 
c) Slijtage, ouderdom en eigen gebreken. 

2.17.3 DEKKINGSPERIODE a) Vanaf de ondertekening van de overeenkomst met een maximum van dertig dagen 
voorafgaand aan de ceremonie tot aan de ceremonie; 

b) Tijdens de ceremonie; 
c) Tot de teruggave van de bruidsjurk, en tijdens het transport wanneer de teruggave 

door de verzekeringsnemer gebeurt; 
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2.17.4 VERZEKERDE WAARDE a) Voor een nieuwe bruidsjurk, dat wil zeggen die voor de ceremonie werd gekocht of 
gemaakt, keren wij de aankoopprijs uit; 

b) Voor een gehuurde of ter beschikking gestelde bruidsjurk, en in geval van totale 
vernietiging, keren wij de dagwaarde uit (na aftrek van de door een expert 
vastgestelde ouderdom).  

c) Voor een gehuurde of ter beschikking gestelde bruidsjurk en in geval van 
gedeeltelijke beschadiging keren wij de herstelkosten uit zonder aftrek voor slijtage 

 

 

2.18 GARDEROBE -  
KOSTUUMS - MAKE-UP 

 

2.18.1 DEKKING ▪ Verzekerd zijn: 
a) Vermommingen, kostuums, jurken, kleding en accessoires die nodig zijn voor de 

uitvoering van het evenement; 
b) Pruiken en haarstukken die nodig zijn voor de uitvoering van het evenement; 
c) De make-up die nodig is voor de uitvoering van het evenement. 

▪ Het volgende is gedekt: 
a) Onvoorziene schade; 
b) Vernietiging; 
c) Diefstal met braak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, binnendringing, bedrog. 

2.18.2 UITSLUITINGEN ▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet gedekt: 
a) Onverklaarbaar verlies of verdwijning ( inventarisatieverschillen); 
b) Weersomstandigheden,  zand; 
c) Slijtage, ouderdom en eigen gebreken. 

2.18.3 DEKKINGSPERIODE a) Vanaf de ondertekening van de polis; 
b) Tijdens het transport wanneer dit wordt uitgevoerd door de verzekeringsnemer of 

een door hem/haar aangewezen persoon; 
c) Tijdens het evenement; 
d) Tot de teruggave wanneer de teruggave door de verzekeringsnemer gebeurt. 

2.18.4 VERZEKERDE WAARDE a) Voor nieuwe kostuums, dat wil zeggen die voor het evenement werden gekocht of 
gemaakt, keren wij de aankoopprijs uit; 

b) Voor gehuurde of ter beschikking gestelde kostuums, en in geval van totale 
vernietiging, keren wij de dagwaarde uit (na aftrek van de door een expert 
vastgestelde ouderdom); 

c) Voor gehuurde of ter beschikking gestelde kostuums en in geval van gedeeltelijke 
beschadiging betalen wij de reparatiekosten zonder aftrek voor slijtage. 

 

 

2.19 HUWELIJKS-
GESCHENKEN 

 

2.19.1 DEKKING ▪ Verzekerd zijn: 

Al uw huwelijksgeschenken die gestolen en/of beschadigd worden. 

▪ Het volgende is gedekt: 
a) Onvoorziene schade; 
b) Vernietiging; 
c) Diefstal met braak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, binnendringing, bedrog. 

2.19.2 UITSLUITINGEN ▪ De volgende zaken zijn niet verzekerd (TENZIJ hier in de Bijzondere 
Voorwaarden van wordt AFGEWEKEN): 
a) Planten; 
b) Bankbiljetten, effecten, cheques, waardepapieren, postzegels; 
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c) Voertuigen, boten, vliegtuigen, treinen en aanverwante zaken; 
d) Juwelen, edelstenen, parels, zilverwerk en bont; 
e) Kunstwerken, antiquiteiten en vuurwapens met een waarde van meer dan € 500. 

▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet gedekt: 
a) Onverklaarbaar verlies of verdwijning ( inventarisatieverschillen); 
b) Weersomstandigheden, zand; 
c) Vlekken, roest, oxidatie,  krassen en schrammen; 
d) Mechanische defecten, storingen of blokkeringen die niet het gevolg zijn van een 

ongeval; 
e) Slijtage, ouderdom en eigen gebreken; 
f) Gebruik dat in strijd is met de aanwijzingen van de fabrikant. 

2.19.3 DEKKINGSPERIODE a) Tijdens de bruiloft (ceremonie, receptie, feest); 
b) Totdat de cadeaus bij u thuis, bij een goede vriend of naaste familielid zijn bezorgd, 

maar maximaal tot 24 uur na de bruiloft. 

2.19.4 VERZEKERDE WAARDE De aankoopprijs van de geschenken (nieuwewaarde). 

 

 

2.20 TENTOONGESTELDE 
VOORWERPEN 

 

2.20.1 DEKKING ▪ Verzekerd zijn: 

Alle tentoongestelde objecten en/of installaties die geen kunstwerken, juwelen, zilverwerk, 
aardewerk of aanverwante artikelen zijn. 

▪ Het volgende is gedekt: 
a) Onvoorziene schade; 
b) Vernietiging; 
c) Diefstal met braak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, binnendringing, bedrog; 
d) Kortsluiting, overspanning en inductie. 

2.20.2 UITSLUITINGEN ▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet verzekerd: 
a) Tentoongestelde objecten die tijdens openingstijden onbeheerd zijn 

achtergelaten; 
b) Tentoongestelde objecten die zich niet binnen in een gebouw bevinden; 
c) De lijsten en het beschermglas van schilderijen. 

▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet gedekt: 
a) Onverklaarbaat verlies of verdwijning (inventarisatieverschillen); 
b) Weersomstandigheden, zand of water (met uitsluiting van een 

openluchtevenement); 
c) Roest, oxidatie, krassen en schrammen op de tentoongestelde objecten; 
d) Mechanische defecten, storingen of blokkeringen die niet het gevolg zijn van een 

ongeval; 
e) Beschadiging van de tentoongestelde objecten door ouderdom, 

waardevermindering, geleidelijke kwaliteitsafname, vocht, de aanwezigheid van 
motten, schimmels, parasieten en schade die het gevolg is van reiniging, 
reparatie, transformatie of onderhoud; 

f) De wettige of onwettige inbeslagneming of verbeurdverklaring van de objecten 
voor het aflossen van schulden; 

g) Het in onderpand geven van de objecten, zelfs als dit buiten medeweten van de 
Verzekerde gebeurt; 

h) Beschadiging of breuk van kwetsbare objecten als deze tentoongesteld zijn, tenzij 
deze schade veroorzaakt wordt door een inbreker of brand, het neerstorten van 
een vliegtuig of een natuurramp; 
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i) Deuken, krassen, afbladderen of afschilferen van verf, ook wanneer dit 
veroorzaakt wordt door de inwerking van zonlicht of kunstlicht, alsmede schade 
door een mechanische of elektrische oorzaak of schade die veroorzaakt wordt 
door functioneringsproblemen die niet het gevolg van een ongeval zijn; 

j) Schade veroorzaakt door brandende sigaretten, sigaren, pijpen en/of schade door 
vlekken, tenzij deze het gevolg zijn van onvoorziene waterschade als gevolg van 
een gebroken leiding of verwarmingsbuis, of na het blussen van een brand; 

k) Vervuiling of verval door hantering; 
l) Diefstal van verzekerde voorwerpen die zich in een onbemand voertuig bevinden. 

2.20.3 DEKKINGSPERIODE a) Vanaf de ontvangst van de tentoon te stellen objecten, en tijdens het transport wanneer 
deze ontvangst door verzekeringsnemer gebeurt; 

b) Tijdens de montage; 
c) Tijdens de tentoonstelling; 
d) Tijdens de demontage; 
e) Tot de teruggave van de tentoon te stellen objecten, en tijdens het transport wanneer 

de teruggave door de verzekeringsnemer gebeurt. 

2.20.4 VERZEKERDE WAARDE De schadevergoeding is gebaseerd op de 'Overeengekomen waarde', op voorwaarde dat de 
Verzekerde bij het ingaan van de verzekering in bezit is van expertisecertificaten/ 
taxatierapporten die in het lopende jaar werden opgesteld. In het geval de Verzekerde deze 
niet bezit, dan wordt de schadevergoeding vastgesteld aan de hand van de dagwaarde. Dat wil 
zeggen: de waarde van het object op de dag van de schade. 

De schadevergoeding kan overigens nooit hoger zijn dan de verzekerde waarde. 

 

 

2.21 GEDWONGEN VERLIES 
VAN OPKOMST 

 

2.21.1 DEKKING ▪ Het volgende is gedekt: 

Alle gebrek aan opkomst als gevolg van een hieronder genoemde gebeurtenis, waarop de 
organisator, de sponsor of elke andere persoon die participeert in de financiering van het 
evenement, geen invloed heeft. 

▪ Zijn uitsluitend verzekerd: 
a) Een manifestatie die de toegang tot het verzekerde evenement hindert; 
b) Stakingen die de toegang tot het verzekerde evenement hinderen; 
c) Stakingen van het openbaar vervoer en/of luchtverkeer; 
d) De ontoegankelijkheid van het verzekerde evenement als gevolg van natuurrampen 

of weersomstandigheden (voor zover de dekking "Slechte Weersomstandigheden" 
onderschreven werd voor elk evenement dat buiten plaatsvindt); 

e) Een defect of algemene storing van het reserveringssysteem gedurende meer dan 72 
uur; 

f) Nationale rouw waarvan de reikwijdte, gedefinieerd door de autoriteiten, een 
aanzienlijke impact heeft op de toegang tot het evenement. 

2.21.2 SCHADE ▪ Wat moet u doen in geval van schade? 

Verzamel de documenten, afschriften van verkopen, boekhouding, contracten, enz. waarmee 
u kunt aantonen dat de oorzaak of de oorsprong van de schade inderdaad heeft gezorgd voor 
een aanzienlijk verlies aan opkomst. 

2.21.3 SCHADEVERGOEDING ▪ Berekening van de schadevergoeding: 

Bij de berekening van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met het financiële 
evenwicht van het verzekerde evenement.  

Het financiële evenwicht wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de gerealiseerde 
ontvangsten op het moment van de schade, van de verwachte verkoop van toegangskaarten, 
van de gerealiseerde inkomsten voor een vergelijkbarre voorstelling in hetzelfde land, in 
hetzelfde jaar en door dezelfde artiest(en). Anders gezegd betekent dit dat indien de 
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Verzekeraar aan de Verzekerde kan aantonen dat de resultaten van de kaartverkoop, plus 
eventuele sponsors of toegezegde financieringen de productiekosten niet gedekt zouden 
hebben, de schadevergoeding gelijk zal zijn aan de gemaakte onherroepelijke kosten, en 
beperkt wordt tot de inkomsten die op de dag van het evenement gerealiseerd zouden zijn als 
er geen schadegeval was gemeld. 

De Verzekerde verplicht zich vrije toegang te verlenen tot de boekhouding van het 
verzekerde evenement en tot contracten met onderaannemers. 

 

 

2.22 MUZIEKINSTRUMENTEN  

2.22.1 DEKKING ▪ Verzekerd zijn: 

Alle klassieke, traditionele, elektrische en/of elektronische muziekinstrumenten, hun 
accessoires, vervangende onderdelen, flight cases, speciale koffers of hoezen. 

▪ Het volgende is gedekt: 
a) Onvoorziene schade; 
b) Vernietiging; 
c) Diefstal met braak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, binnendringing, bedrog; 
d) Kortsluiting, overspanning en inductie. 
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2.22.2 UITSLUITINGEN ▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet verzekerd: 
a) Reeds verzekerde instrumenten; 
b) Bestaande defecten aan muziekinstrumenten; 
c) Oneigenlijk gebruik van materialen of elk gebruik dat niet in overeenstemming is 

met de aanwijzingen van de fabrikant; 

▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet gedekt: 
a) Slijtage, ouderdom en eigen gebreken; 
b) Onverklaarbaar verlies of verdwijning ( inventarisatieverschillen); 
c) Weersomstandigheden, zand; 
d) Roest, oxidatie, krassen en schammen; 
e) Het verliezen of vergeten van muziekinstrumenten; 
f) Opzettelijke beschadiging door de artiest; 
g) Onbeheerd achtergelaten muziekinstrumenten; 
h) De wettige of onwettige inbeslagneming of verbeurdverklaring van 

muziekinstrumenten voor het aflossen van schulden; 
i) Het in onderpand geven van muziekinstrumenten, zelfs als dit buiten medeweten 

van de Verzekerde gebeurt. 

2.22.3 DEKKINGSPERIODE a) Vanaf de ontvangst van de muziekinstrumenten, en tijdens het transport wanneer de 
ontvangst door verzekeringsnemer gebeurt; 

b) Tijdens de montage; 
c) Tijdens het evenement; 
d) Tijdens de demontage; 
e) Tot de teruggave van de muziekinstrumenten, en tijdens het transport wanneer de 

teruggave door de verzekeringsnemer gebeurt. 

2.22.4 VERZEKERDE WAARDE a) Voor de muziekinstrumenten die u toebehoren, vergoeden wij de nieuwwaarde 
verminderd met 0,5% waardevermindering per maand, gerekend vanaf de datum van 
aankoop. 

b) Voor muziekinstrumenten die u niet toebehoren (gehuurd of door een technicus aan 
u ter beschikking gesteld), vergoeden wij de dagwaarde. 

 

 

2.23 POSITIEVEN  

2.23.1 DEKKING ▪ Verzekerd zijn: 

Een nieuwe afdruk of een nieuwe kopie van alle positiefdragers van geprojecteerde films voor 
en tijdens het verzekerde evenement. 

▪ Het volgende is gedekt: 
a) Onvoorziene schade; 
b) Vernietiging; 
c) Diefstal met braak, bedreiging, gebruik van valse sleutels, binnendringing, bedrog. 

2.23.2 UITSLUITINGEN ▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet gedekt: 
a) Slijtage, ouderdom en eigen gebreken; 
b) Weersomstandigheden,  zand; 
c) Vertraagde levering van projectiesystemen; 
d) Wettige of onwettige inbeslagneming of verbeurdverklaring; 
e) Oneigenlijk gebruik van materiaal; 
f) Inventarisatieverschillen  of onverklaarbaar verlies. 

  



 

27 | CG-EVENT-01012019 – Nederlandse Versie 

Circle Event – Specifieke Voorwaarden per dekking / Algemene Voorwaarden 

 

2.23.3 DEKKINGSPERIODE Tijdens de voorbereiding van het evenement; gedurende het evenement, de demontage en het 
transport. 

 

 

2.24 SLECHTE 
WEERSOMSTANDIG-
HEDEN 

 

2.24.1 DEKKING ▪ Het volgende is gedekt: 

De terugbetaling van kosten zoals genoemd onder punt 2.24.2 als gevolg van de, voorafgaand 
aan of tijdens het verzekerde evenement goedgekeurde, weigering van een lokale autoriteit 
en/of een beëdigde gerechtsdeurwaarder om het verzekerde evenement te laten plaatsvinden 
en/of te organiseren vanwege klaarblijkelijke onveiligheid voor het opbouwen of organiseren 
van het evenement als gevolg van een of meerdere uitzonderlijke weersomstandigheden zoals 
hieronder beschreven, die zich op de locatie van het verzekerde evenement voordoet/ 
voordoen. 

▪ Verzekerde weersomstandigheden. 

Om verzekerd te zijn dienen de weersomstandigheden die tot schade hebben geleid, 
bevestigd te worden door een officieel weerstation of door persberichten.  
a) Wind met een snelheid van meer dan 69 km/u; 
b) Hevige neerslagen met een intensiteit van meer dan  

• in totaal 8 mm in het uur voorafgaand aan de aanvang van het verzekerde 
evenement of  

• in totaal 12 mm in de twee uur voorafgaand aan het verzekerde evenement of  
• in totaal 35 mm in de 24 uur voorafgaand aan het verzekerde evenement of 
• 8 mm per uur tijdens het verzekerde evenement. 

c) Hevig onweer; 
d) Verzakking van het terrein als gevolg van de weersomstandigheden; 
e) Daken en constructies van podia die verzwakken door het gewicht van sneeuw; 
f) Waterlopen die buiten hun oevers treden; 
g) Overstroming van meer dan 30% van het terrein waarop het evenement gehouden 

wordt; 
h) Natuurrampen. 

2.24.2 SCHADEVERGOEDING ▪ Dit wordt uitgekeerd: 

Op overlegging van bewijsstukken en binnen de limieten van de bedragen die in de 
Bijzondere Voorwaarden genoemd worden, wordt het volgende uitgekeerd: 
a) De onherroepelijke uitgaven die gedaan werden of verschuldigd zijn voor het 

uitvoeren en de organisatie van het verzekerde evenement; 
b) Voor zover deze genoemd worden in de Bijzondere Voorwaarden, en het evenement 

volledig en definitief is afgelast: de reële winstmarge van de Verzekerde; 
c) De extra kosten die werden gemaakt om het verzekerde evenement veilig te stellen 

voor zover de Verzekeraar hier vooraf toestemming heeft gegeven; 
d) Sponsors, subsidies, partnerschappen en financiële hulp die uit het verzekerde budget 

werden betaald en die terugbetaald moeten worden terwijl het evenement definitief is 
afgelast. 

▪ De volgende zaken worden niet vergoed (TENZIJ hier in de Bijzondere 
Voorwaarden van wordt AFGEWEKEN): 

Sponsors, subsidies, partnerschappen, financiële steun die niet terugbetaald hoeft te 
worden. 

▪ Hoe wordt de schadevergoeding berekend? 

Bij de berekening van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met het financiële 
evenwicht van het verzekerde evenement.  

Het financiële evenwicht wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de gerealiseerde 
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ontvangsten op het moment van de schade, van de verwachte verkoop van toegangskaarten, 
van de gerealiseerde inkomsten voor een vergelijkbarre voorstelling in hetzelfde land, in 
hetzelfde jaar en door dezelfde artiest(en). Anders gezegd betekent dit dat indien de 
Verzekeraar aan de Verzekerde kan aantonen dat de resultaten van de kaartverkoop, plus 
eventuele sponsors of toegezegde financieringen de productiekosten niet gedekt zouden 
hebben, de schadevergoeding gelijk zal zijn aan de gemaakte onherroepelijke kosten, en 
beperkt wordt tot de inkomsten die op de dag van het evenement gerealiseerd zouden zijn als 
er geen schadegeval was gemeld. 

De Verzekerde verplicht zich vrije toegang te verlenen tot de boekhouding van het 
verzekerde evenement en tot contracten met onderaannemers. 

▪ Voorwaarden voor schadevergoeding 

De dekking vervalt wanneer kan worden aangetoond dat minstens 60% van het verzekerde 
evenement heeft plaatsgevonden. 

2.24.3 SCHADE ▪ Wat moet u doen in geval van schade? 
a) Vraag bij de lokale overheidsinstellingen en/of een beëdigde deurwaarder een 

document op waaruit blijkt dat het vanwege de onveilige situatie onmogelijk was het 
evenement doorgang te laten vinden/te organiseren; 

b) Vraag bij het dichtstbijzijnde officiële weersstation een weerrapport op waarmee 
bewezen wordt dat de bij punt 2.24.1 genoemde weersomstandigheden zich op het 
moment van de schade voordeden; 

c) Neem foto's van de omvang van de schade. 

 

 

2.25 WIND  

2.25.1 DEKKING ▪ Het volgende is gedekt: 

De annulering, onderbreking of het uitstel van het evenement zoals beschreven en 
gedefinieerd in de Bijzondere Voorwaarden vanwege windsnelheden boven de snelheid die in 
de Bijzondere Voorwaarden worden genoemd en die de opbouw en/of de organisatie van 
het verzekerde evenement beletten. 

Om verzekerd te zijn dient de windsnelheid die tot schade heeft geleid, bevestigd te worden 
door een officieel weerstation of door persberichten.  

2.25.2 SCHADEVERGOEDING ▪ Dit wordt uitgekeerd: 

Op overlegging van bewijsstukken en binnen de limieten van de bedragen die in de 
Bijzondere Voorwaarden genoemd worden, wordt het volgende uitgekeerd: 
a) De onherroepelijke uitgaven die gedaan werden of verschuldigd zijn voor het 

uitvoeren en de organisatie van het verzekerde evenement; 
b) Voor zover deze genoemd worden in de Bijzondere Voorwaarden, en het evenement 

volledig en definitief is afgelast: de reële winstmarge van de Verzekerde; 
c) De extra kosten die werden gemaakt om het verzekerde evenement veilig te stellen 

voor zover de Verzekeraar hier vooraf toestemming voor heeft gegeven; 
d) Sponsors, subsidies, partnerschappen en financiële hulp die uit het verzekerde budget 

werden betaald en die terugbetaald moeten worden terwijl het evenement definitief is 
afgelast. 

▪ Hoe wordt de schadevergoeding berekend? 

Bij de berekening van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met het financiële 
evenwicht van het verzekerde evenement.  

Het financiële evenwicht wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de gerealiseerde 
ontvangsten op het moment van de schade, van de verwachte verkoop van toegangskaarten, 
van de gerealiseerde inkomsten voor een vergelijkbare voorstelling in hetzelfde land, in 
hetzelfde jaar en door dezelfde artiest(en). Anders gezegd betekent dit dat indien de 
Verzekeraar aan de Verzekerde kan aantonen dat de resultaten van de kaartverkoop, plus 
eventuele sponsors of toegezegde financieringen de productiekosten niet gedekt zouden 
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hebben, de schadevergoeding gelijk zal zijn aan de gemaakte onherroepelijke kosten, en 
beperkt wordt tot de inkomsten die op de dag van het evenement gerealiseerd zouden zijn als 
er geen schadegeval was gemeld. 

De Verzekerde verplicht zich vrije toegang te verlenen tot de boekhouding van het 
verzekerde evenement en tot contracten met onderaannemers. 

▪ Voorwaarden voor schadevergoeding 

De dekking vervalt wanneer kan worden aangetoond dat minstens 60% van het verzekerde 
evenement heeft plaatsgevonden. 

▪ Wat wordt er niet vergoed (TENZIJ hier in de Bijzondere Voorwaarden van 
wordt AFGEWEKEN): 

Sponsors, subsidies, partnerschappen, financiële steun die niet terugbetaald hoeft te 
worden. 

2.25.3 SCHADE ▪ Wat moet u doen in geval van schade? 
a) Vraag bij de lokale overheidsinstellingen en/of een beëdigde deurwaarder een 

document op waaruit blijkt dat het vanwege de onveilige situatie onmogelijk was het 
evenement doorgang te laten vinden/te organiseren; 

b) Vraag bij het dichtstbijzijnde officiële weersstation een weerrapport op waarmee 
bewezen wordt dat de bij punt 2.24.1 genoemde weersomstandigheden zich op het 
moment van de schade voordeden; 

c) Neem foto's van de omvang van de schade. 

 

 

2.26 FOTO - VIDEO  

2.26.1 DEKKING ▪ Het volgende is gedekt: 

Immateriële schade tot het in de Bijzondere Voorwaarden genoemde bedrag als gevolg van 
de beschadiging, verdwijning of vernietiging van alle gebruikte beelddragers die door de 
verzekeringsnemer voor hem of voor rekening van zijn/haar klanten tijdens het verzekerde 
evenement gemaakt werden. 

2.26.2 UITSLUITINGEN ▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet gedekt: 
a) De artistieke keuzes en/of onderwerpkeuzes; 
b) Vertraagde levering van de dragers; 
c) Het oneigenlijk gebruik van materiaal; 
d) Blootstelling van dragers aan extreme temperaturen; 
e) Instellings- of synchronisatiefouten in opnameapparatuur voor beeld of geluid. 
f) Klimatologische en/of weersomstandigheden; 
g) Het gebruik van dragers na de uiterste gebruiksdatum. 

 

 

2.27 VERKEERSAANSPRAKE-
LIJKHEID VOOR 
CARNAVALSWAGENS 

 

2.27.1 DEKKING ▪ Het volgende is gedekt: 

De schade die aan derden wordt toegebracht met wagens die worden gebruikt tijdens door 
een carnavalsvereniging of feestcommissie georganiseerde optochten of parades tot het 
bedrag dat in de Bijzondere Voorwaarden vermeld wordt. 

Wij wijzen erop dat de verzekering uitsluitend geldt tijdens de optochten en tijdens het 
afleggen van de heen- en de terugweg tussen de opslagplaats en de plaats van het verzekerde 
evenement (maximaal 25 km). 

Als onderdeel van de wagen worden beschouwd: het trekkende voertuig, de aanhanger, de 
onderdelen en accessoires die deel uitmaken van de decoratie van de wagen. 
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2.27.2 UITSLUITINGEN ▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn niet gedekt: 
a) Schade veroorzaakt door voertuigen die via een autoverzekering reeds verzekerd 

zijn voor wettelijke aansprakelijkheid; 
b) Schade die veroorzaakt werd door voertuigen die meer dan 25 km/u rijden. 

2.27.3 SCHADEVERGOEDING Bij materiële schade vergoeden wij de dagwaarde. 
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3. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
PERSOONLIJKE 
ONGEVALLENDEKKING 

 

 

3.1 INLEIDING De verzekerde bedragen per dekking en de eigen risico's staan vermeld in de Bijzondere 
Voorwaarden. Alleen de rubrieken die in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staan, zijn 
gedekt. 

 

 

3.2 PERSOONLIJKE 
ONGEVALLENDEKKING  

 

3.2.1 VERZEKERDE Verzekerd zijn de personen die deel uitmaken van de categorie personen die als Verzekerde(n) 
beschreven worden in de Bijzondere Voorwaarden. 

3.2.2 DEKKING ▪ Overlijden 

Ongeacht de oorzaak maar met uitzondering van wat er in de rubriek 'Wat is niet gedekt' uit 
dit hoofdstuk wordt genoemd, is er ofwel direct of maximaal drie jaar na het ongeval dat het 
overlijden veroorzaakte, een bedrag verzekerd ter hoogte van het bedrag genoemd in de 
Bijzondere Voorwaarden.  

▪ Blijvende arbeidsongeschiktheid 

Ongeacht de oorzaak maar met uitzondering van wat er in de rubriek 'Wat is niet gedekt' uit 
dit hoofdstuk wordt genoemd, is er, na het maximaal mogelijke herstel, een bedrag  verzekerd 
waarvan de hoogte wordt vastgesteld aan de hand van de mate van fysieke 
arbeidsongeschiktheid zoals gedefinieerd bij punt 3.2.4. 

In geval van volledige arbeidsongeschiktheid (100%) is dit bedrag gelijk aan het bedrag 
genoemd in de Bijzondere Voorwaarden. 

Meer dan 67% fysieke arbeidsongeschiktheid wordt beschouwd als 100%. 

▪ Tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, gedurende maximaal twee jaar vanaf de datum 
van het ongeval, zal de vergoeding pro-rata berekend worden in functie van het aantal dagen 
onbeschikbaarheid. 

▪ Medische kosten 

Tenzij anders bepaald door de lokale wetgeving die van toepassing is, komen wij tussen na 
terugbetaling door de ziekenkas of enige andere verzekeraar (of sociale zekerheid). Indien er 
geen vergoeding door één van deze organisaties mogelijk is, dekken we de volledige medische 
kosten die verband houden met het incident.  

3.2.3 UITSLUITINGEN ▪ In aanvulling op de Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere 
Voorwaarden wordt AFGEWEKEN) zijn schades ten gevolge van de hieronder 
genoemde oorzaken niet gedekt: 
a) Deelname aan een vlucht anders dan aan een lijnvlucht; 
b) Deelname aan duur- of snelheidswedstrijden en deelname aan de voorbereiding 

daarvan aan boord van land-, zee-, of luchtvaartuigen; 
c) Deelname aan een behendigheids- of krachtmeting, tenzij aangegeven; 
d) Deelname op eigen initiatief aan een vechtpartij of een algemeen bekende 

gevaarlijke handeling of acrobatische verrichting die levensgevaar voor de 
verzekerde persoon oplevert, tenzij deze handelingen worden uitgevoerd in het 
kader van een reddingspoging van personen of goederen of wettige 

3/ 
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zelfverdediging; 
e) Het beoefenen van vechtsporten, watersporten, luchtsporten en gemotoriseerde 

sporten tijdens de dekkingsperiode; 
f) Het beoefenen van sporten zoals diepzeeduiken met zuurstofflessen, 

onderwatervissen, bobsleeën, skeleton, bergbeklimmen en speleologie tijdens de 
dekkingsperiode; 

g) Medeplichtigheid aan misdrijven; 
h) Het gebruik van verdovende middelen die niet door een arts werden 

voorgeschreven; 
i) Zelfmoord of een zelfmoordpoging, opzettelijke verwonding, een criminele daad, 

krankzinnigheid; 
j) Zwangerschap, geboorte, menstruatie; 
k) Hart- en vaataandoeningen. 

3.2.4 MATE VAN FYSIEKE 
ARBEIDS-
ONGESCHIKTHEID 

▪ Volledige, permanente arbeidsongeschiktheid 
 

Aard van de arbeidsongeschiktheid % van het verzekerde bedrag 

1. Overlijden 100 

2. Verlies van twee ledematen, twee ogen of één 
arm/been en één oog 

100 

3. Verlies van een arm/been of een oog 50 

4. Volledige, permanente arbeidsongeschiktheid 
door ander dan de hierboven vermeld letsel 

100 

 

▪ Volledige, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
 

Aard van de arbeidsongeschiktheid % van het verzekerde bedrag 

1. Verlies van tenen 
- alle 
- grote teen - alle kootjes 
- grote teen - één kootje 
- andere teen - per teen 

 
20 
5 
2 
1 

2. Gehoorverlies - beide oren 50 

3. Gehoorverlies - een oor 15 

4. Stemverlies 50 

5. Verlies van alle vingers van een hand 40 

6. Verlies van vier vingers 35 

7. Verlies van een duim: 
- twee kootjes 
- een kootje 

 
25 
10 

8. Verlies van een wijsvinger: 
- drie kootjes 
- twee kootjes 
- een kootje 

 
10 
8 
4 

9. Verlies van een middelvinger: 
- drie kootjes 
- twee kootjes 
- een kootje 

 
6 
4 
2 

10. Verlies van een ringvinger:  



 

33 | CG-EVENT-01012019 – Nederlandse Versie 

Circle Event – Specifieke Voorwaarden per dekking / Algemene Voorwaarden 

 

- drie kootjes 
- twee kootjes 
- een kootje 

5 
4 
2 

11. Verlies van een pink: 
- drie kootjes 
- twee kootjes 
- een kootje 

 
4 
3 
2 

12. Verlies van middenhandsbeentjes 
- eerste of tweede 
- overige 

 
3 
2 

13. Elk overig gedeeltelijk verlies Vastgesteld door een arts 
 

 
 

 

3.3 ONGEVALLENDEKKING 
VOOR DIEREN 

 

3.3.1 VERZEKERDE 
BEDRAGEN 

▪ Het volgende is verzekerd 
a) In geval van het overlijden van het dier direct na, of maximaal één jaar na het ongeval 

dat het overlijden veroorzaakte, wordt het in de Bijzondere Voorwaarden genoemde 
bedrag uitgekeerd; 

b) Medische kosten: wij keren uit tot het in de Bijzondere Voorwaarden genoemde 
maximumbedrag. 

3.3.2 DEKKING ▪ Het volgende is verzekerd 

In de Bijzondere Voorwaarden genoemde ongevallen met dieren die tijdens, voor en op het 
verzekerde evenement gebruikt worden. 

3.3.3 UITSLUITINGEN ▪ Als Algemene Uitsluitingen (TENZIJ er van de Bijzondere Voorwaarden wordt 
AFGEWEKEN) zijn niet gedekt: 
a) Het niet in acht nemen van douanevoorschriften; 
b) Het ongeschikte gebruik van, of ongeschikt toezicht op verzekerde dieren als dit 

geweten kan worden aan ernstige nalatigheid of grove fouten van de Verzekerde; 
c) Ook het dier te veel laten werken wordt als ongeschikt gebruik beschouwd; 
d) Elke schade die veroorzaakt wordt door het prikkeldraad dat als hek wordt 

gebruikt of dat zich in het verblijf van het verzekerde dier bevindt; 
e) Epilepsie, genetische afwijkingen, aangeboren gebreken, misvormingen; 
f) Chirurgische ingrepen, inclusief castratie, zonder toestemming van de Verzekeraar 

of erkende dierenarts; 
g) Geneeskundige  behandelingen die niet door een dierenarts zijn voorgeschreven; 
h) Esthetische schade; 
i) Het niet kunnen gebruiken van het verzekerde dier vanwege gedragsredenen. 

3.3.4 DEKKINGSPERIODE Tijdens de productie en alleen op de locatie van het verzekerde evenement. 
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4. ALGEMENE  
VOORWAARDEN 
BELANGRIJKE OPMERKING 

"De Algemene Voorwaarden en uitsluitingen zijn op elk type dekking van toepassing 
(TENZIJ HIER in de Bijzondere Voorwaarden UITDRUKKELIJK VAN 
WORDT AFGEWEKEN)". 

 

 

4.1 SCHADE  

4.1.1 AFWIKKELING VAN 
CLAIMS 

 

Algemene aanwijzingen In geval van schade moet u alle noodzakelijke maatregelen nemen om de schade tot een 
minimum te beperken. 

Het verzekerde bedrag kan niet beschouwd worden als een bewijs van de waarde van de 
verzekerde zaken op de dag van de schade. Het is aan de Verzekerde om de omvang van de 
schade aan te tonen met alle middelen en documenten die hij/zij heeft. 

Elk verzoek om schadevergoeding dient vergezeld te gaan van een schadeoverzicht dat met 
bewijsstukken ondersteund wordt. 

Termijnen Indien de Verzekerde de hieronder vastgestelde termijnen niet respecteert, en indien de 
Verzekeraar kan aantonen dat hij hierdoor schade heeft geleden, dan heeft laatstgenoemde het 
recht deze geleden schade op de uitkering aan de Verzekerde in mindering te brengen. 

Materiële schade in het 
algemeen 

a) In geval van schade die geen betrekking heeft op de dekkingen “Annulering”, “Non-
Appearance”, “Slechte Weersomstandigheden”, “Gedwongen Verlies van Opkomst” of 
“Extra Kosten”, neem dan binnen 24 uur na het vaststellen van de schade contact op met 
uw verzekeringsmakelaar en stel hem/haar schriftelijk op de hoogte van  
• De schadeomstandigheden; 
• De oorzaken van de schade; 
• Een schatting van het schadebedrag; 

Annulering b) Neem in geval van schade met betrekking tot de dekkingen “Annulering”, “Extra Kosten” 
of “Gedwongen Verlies van Opkomst” direct contact op met uw verzekeringsmakelaar. 
Hij zal een expert toewijzen die het akkoord voor annulering of uitstel van het verzekerde 
evenement zal afgeven. 

Slechte weersomstandigheden c) Neem in geval van schade met betrekking tot de dekking voor slechte 
weersomstandigheden direct contact op met uw verzekeringsmakelaar. 
Vraag bij de lokale overheidsinstellingen en/of een beëdigde deurwaarder een document 
op waaruit blijkt dat het vanwege de onveilige situatie onmogelijk was het evenement 
doorgang te laten vinden/te organiseren. 
Vraag bij het dichtstbijzijnde officiële weersstation een weerrapport op waarmee bewezen 
wordt dat de bij punt 2.24.1 genoemde weersomstandigheden zich op het moment van de 
schade voordeden. 
Neem foto's van de omvang van de schade. 

Diefstal d) Neem in geval van diefstal onmiddellijk contact op met de politie en laat een proces-
verbaal opmaken. 

  

4/ 
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Non-Appearance e) Neem in geval van schade met betrekking tot de dekking voor het niet-verschijnen van 
personen direct contact op met uw verzekeringsmakelaar. 
Vraag bij een arts een medische verklaring op over de aard van het fysieke onvermogen en 
de waarschijnlijke duur daarvan. De Verzekeraar heeft het recht een medische contra-
expertise door een adviserend arts of een arts naar keuze te eisen. 

Aansprakelijkheid f) In geval van schade met betrekking tot de aansprakelijkheidsdekking, mag u uw 
aansprakelijkheid niet erkennen zonder toestemming van de Verzekeraar. 

Transport g) Als de schade tijdens transport ontstaat, schakel dan een schade-expert in om een contra-
expertise bij de vervoerder uit te voeren en conservatoire maatregelen te nemen. 

4.1.2 PROCEDURE VOOR 
SCHADEVERGOEDING 

Wij verplichten ons indien nodig binnen 24 uur na de schademelding een expert in te 
schakelen. 

Wij verplichten ons binnen vijftien dagen na ontvangst van de ondertekende 
vergoedingskwitantie te betalen.  

4.1.3 TERUGVINDEN Stel de Verzekeraar per aangetekende brief onmiddellijk op de hoogte als u een gestolen 
voorwerp terugvindt. 

 

 

4.2 PRODUCTIEBUDGET De maatschappij betaalt nooit meer dan de uitgegeven bedragen voor de verschillende 
posten uit. Een vergoeding kan het verzekerde budget nooit overschrijden. 
Indien de hieronder genoemde punten bij het aangaan van de verzekering niet zijn 
opgenomen in het te verzekeren budget, dan zal het evenredigheidsregel zoals 
gedefinieerd onder punt 4.3 worden toegepast, tenzij er in de Bijzondere Voorwaarden 
anders wordt bepaald. 

4.2.1 WAT U MOET 
VERZEKEREN 

a) De organisatiekosten (salarissen, coördinatie, voorbereidingskosten, productie- en 
demontage activiteiten om het evenement uit te kunnen voeren, algemene kosten, enz.); 

b) De gage van de artiesten; 
c) Facturen van onderaannemers (catering, animatie, geluidsinstallaties, reizen, 

locatiehuur, activiteiten, enz.); 
d) Communicatiekosten (perscampagnes, uitnodigingen, enz.). 

4.2.2 WAT U KUNT 
VERZEKEREN 

a) Rechten, royalty's enz.; 
b) Kosten van ontwerpen, scenario's enz.; 
c) Uw (*) marges, commissies, contingency fees of vergelijkbare vergoedingen, sponsors; 

(*) Het is aan de Verzekerde om bewijs aan te leveren voor deze marge, commissies, 
contingency fees of vergelijkbare vergoedingen. 

 

 

4.3 EVENREDIGHEIDSREGEL  

4.3.1 DEFINITIE Mocht u het budget zoals hierboven gedefinieerd niet hebben aangegeven, dan heeft de 
Verzekeraar het recht het evenredigheidsbeginsel op het schadebedrag toe te passen.  

De evenredigheidsregel wordt toegepast door het bedrag van het aangegeven productiebudget 
te delen door het productiebudget dat volgens paragraaf 4.2 van deze Bijzondere 
Voorwaarden aangegeven had moeten zijn. 

4.3.2 TOEPASSING Tenzij hiervan in de Bijzondere Voorwaarden van wordt afgeweken, wordt het 
evenredigheidsbeginsel alleen toegepast voor de volgende dekkingen: “Non-Appearance”, 
“Annulering”, “Extra Kosten”, “Slechte Weersomstandigheden” en “Wind”, en voor zover 
het bedrag dat verzekerd had moeten worden, hoger is dan 10% van het daadwerkelijk 
verzekerde bedrag. 
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4.4 EXPERTISE De omvang van de schade wordt in onderling overleg vastgesteld. Indien dit niet mogelijk is 
en onder voorbehoud van de rechten van beide partijen, wordt de schade vastgesteld door 
twee experts waarbij de eerste wordt aangewezen door de Verzekerde en de tweede door de 
Verzekeraar. Deze experts dienen het schadebedrag, de nieuwwaarde bij vervanging en de 
dagwaarde van de beschadigde objecten onherroepelijk vast te stellen. Daarnaast zullen zij zich 
uitspreken over de oorzaak van de schade. 

Als zij niet tot overeenstemming kunnen komen, zullen zij zich laten bijstaan door een derde 
expert met een doorslaggevende stem. De drie experts gaan gezamenlijk te werk en nemen een 
besluit bij meerderheid van stemmen. 

Indien een der partijen geen expert benoemd, of indien de twee experts het niet eens worden 
over de keuze voor een derde expert, dan zal de bevoegde rechtbank er een aanwijzen. 

Indien een van de experts zijn taak niet vervult, dan zal hij op dezelfde manier vervangen 
worden, zonder afbreuk te doen aan de rechten van partijen. 

Elke partij heeft het recht te eisen dat de derde expert gekozen wordt buiten de plaats waar het 
hoofdkantoor van verzekerde staat. 

Expertisekosten komen voor elke partij voor eigen rekening. 

Verzekerde en Verzekeraar nemen elk de helft van de kosten voor de derde expert voor hun 
rekening, zelfs als laatstgenoemde ambtshalve werd aangesteld. 

Onderzoeken of andere acties die tot doel hebben de schade vast te stellen doen geen afbreuk 
aan de rechten die de Verzekeraar ten opzichte van de Verzekerde heeft. 

 

 

4.5 TOEPASSELIJKE REGELS 
IN GEVAL VAN 
TERUGVINDEN 

▪ Goederen teruggevonden voordat schadevergoeding is uitgekeerd 

Indien de goederen worden teruggevonden voordat de schadevergoeding werd uitgekeerd, 
moet de Verzekerde ze weer in bezit nemen en is de Verzekeraar slechts verplicht tot 
vergoeding van eventuele beschadigingen en voor de kosten die de Verzekerde, eventueel met 
toestemming van de Verzekeraar, heeft moeten maken om deze zaken op te halen. 

▪ Goederen teruggevonden nadat schadevergoeding is uitgekeerd. 

Na betaling van de schadevergoeding wordt de Verzekeraar daarentegen van rechtswege 
eigenaar van de teruggevonden goederen. De Verzekerde heeft echter het recht ze weer in 
bezit te nemen. Hij/zij dient dan het verschil terugbetalen tussen de ontvangen 
schadevergoeding en de definitieve schade, berekend op de manier zoals beschreven in de 
vorige paragraaf. 

 

 

4.6 RISICOVERZWARING De Verzekerde is verplicht, zowel bij het aangaan als tijdens de looptijd van de polis, alle 
nieuwe of gewijzigde omstandigheden te melden die hij/zij van invloed acht op de zwaarte van 
het risico voor de Verzekeraar. Als de Verzekeraar echter kan aantonen dat hij het verzwaarde 
risico nooit verzekerd zou hebben, dan blijft de uitkering in geval van schade beperkt tot 
terugbetaling van alle betaalde premie. 

 

 

4.7 DUUR VAN DE 
OVEREENKOMST 

De verzekering wordt aangegaan voor de duur zoals beschreven in de Bijzondere 
Voorwaarden en gaat op de genoemde datum in op voorwaarde dat de premie vooraf betaald 
wordt. 

 

 

4.8 SANCTIES Er wordt niet van (her)verzekeraars verwacht dekking te bieden, klachten te betalen of een 
voordeel te verlenen onder de huidige voorwaarden in die mate dat het verlenen van een 
dekking, het uitbetalen van dergelijke klacht of het verlenen van dergelijk voordeel, deze 
(her)verzekeraar zou blootstellen aan elke sanctie, verbod of beperking op grond van de 
besluiten van de Verenigde Naties of handels-, economische, wetgevende sancties of 
voorschriften van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van 
Amerika. 
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4.9 BESCHERMING VAN DE 
PRIVACY EN DE 
RECHTEN VAN 
GEREGISTREERDE 
PERSONEN 

De polishouder en, in voorkomend geval, de Verzekerde, hierna te noemen "de betrokken 
partijen", gaan akkoord met de verwerking van hun persoonlijke gegevens door Circles Group 
SA, een in Luxemburg gevestigde verzekeringsmaatschappij gevestigd in Route d'Arlon, 6 Bat 
C, L-8399 Windhof, geregistreerd onder ondernemingsnummer 20012206098, en door de 
beherende-makelaar, wiens naam en adres zijn opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden, 
waarbij deze laatsten de verantwoordelijke beheerders zijn. 

De geïnteresseerde partijen gaan akkoord met de registratie en verwerking van hun 
persoonsgegevens met het oog op het sluiten van verzekeringscontracten, het beheer van 
relaties die voortvloeien uit verzekeringscontracten, het voorkomen van misbruik en fraude, 
het voorbereiden van statistieken en tests en commerciële prospectie voor producten.  

De geïnteresseerde partijen gaan akkoord met de uitwisseling van dergelijke gegevens tussen 
Circles Group nv en de makelaar, evenals de mededeling van deze gegevens aan derden 
wanneer de uitvoering van contracten dit vereist of in geval van legitiem belang.  

Deze overeenkomst is ook van toepassing op communicatie naar landen die geen lid zijn van 
de Europese Unie.  

De toegang tot persoonlijke gegevens is strikt beperkt tot degenen die het nodig hebben voor 
de uitvoering van hun taken.  

De weigering van een belanghebbende om bepaalde persoonlijke gegevens op verzoek van 
Circles Group of de tussenpersoon te verstrekken, kan de totstandkoming van contractuele 
relaties verhinderen, de aard ervan wijzigen of het beheer ervan beïnvloeden.  

De betrokken personen geven hun expliciete en bijzondere toestemming voor de behandeling, 
door Circles Group nv, van persoonlijke gegevens met betrekking tot hun gezondheid onder 
de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en, onder dezelfde 
voorwaarden, voor behandeling door potentiële herverzekeraars of co-assuradeuren, in 
Luxemburg of in het buitenland. De persoonlijke gegevens met betrekking tot gezondheid 
worden verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden, behalve voor commerciële prospectie.  

De belanghebbende partijen hebben het recht om onnauwkeurige gegevens met betrekking tot 
hun persoonlijke gegevens te raadplegen en te laten wijzigen. Om deze rechten uit te oefenen, 
sturen de belanghebbende partijen een schriftelijk verzoek naar het bovenstaande adres(sen). 
De belanghebbende partijen hebben het recht om op eenvoudig verzoek en kosteloos bezwaar 
te tekenen tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. 
U kunt een verzoek hiervoor sturen naar complaint@circlesgroup.com. 

 

 

4.10 DUBBELE DEKKINGEN Als een schade door twee of meer waarborgen verzekerd is, geldt de waarborg die recht geeft 
op de hoogste schadevergoeding. 

 

 

4.11 SUBSIDIARITEIT Als hetzelfde risico bij meerdere verzekeraars verzekerd is, worden over het algemeen de regels 
van de lokale wetgeving (in het land van de verzekeringsnemer) toegepast. Indien de lokale 
wetgeving hierin niet voorziet, zijn deze voorwaarden slechts op subsidiaire titel van 
toepassing. 

Indien eenzelfde risico bij verschillende verzekeraars is gedekt, is de Verzekerde verplicht de 
Verzekeraar hiervan op de hoogte te stellen onder vermelding van de identiteit van de andere 
verzekeraar(s) en het (de) desbetreffende polisnummer(s). 

 

 

4.12 VERJARING Elke rechtsvordering die uit deze overeenkomst voortvloeit, verjaart na drie jaar, te rekenen 
vanaf de datum van de gebeurtenis die daartoe aanleiding gaf, tenzij de toepasselijke lokale 
wetgeving anders bepaalt (in Frankrijk is deze termijn bijvoorbeeld twee jaar). 

 

 

4.13 FRAUDE Fraude door de Verzekerde bij het sluiten van de polis, bij zijn verklaringen of bij zijn/haar 
antwoorden op de vragen, met inbegrip van de medische vragenlijst, heeft tot gevolg dat de 
Verzekerde zijn/haar rechten ten opzichte van de Verzekeraar verliest. 
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4.14 ALGEMENE 
UITSLUITINGEN 

(De Algemene Uitsluitingen zijn op alle dekkingen van toepassing tenzij hier in de Bijzondere 
Voorwaarden uitdrukkelijk van wordt afgeweken). 

Deze overeenkomst biedt geen dekking tegen verlies en/of schade, aansprakelijkheid 
of kosten die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, volgen uit: 
a) Al dan niet verklaarde oorlog, waarbij wordt aangetekend dat het aan de 

Verzekerde is om te bewijzen dat de schade voortvloeit uit een ander feit dan 
oorlog; 

b) Opstanden, oproer, terroristische aanslagen of sabotage, waarbij wordt 
aangetekend dat het aan de Verzekeraar is om te bewijzen dat de schade 
voortvloeit uit een van deze feiten;  
Een aanslag op de locatie zelf en/of in de onmiddellijke omgeving van het 
verzekerde evenement waardoor volgens de lokale autoriteiten de toegang tot het 
verzekerde evenement onmogelijk is en het verzekerde evenement geen doorgang 
kan vinden, is echter wel verzekerd; 

c) Indien verzekerde niet voldoet aan de verplichtingen waar hij krachtens collectieve 
arbeidsovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten aan gehouden is; 

d) Burgeroorlog, waarbij wordt aangetekend dat het aan de Verzekeraar is om te 
bewijzen dat de schade hieruit voortvloeit; 

e) Ioniserende straling of wijziging van de atoomkern; 
f) Embargo's, inbeslagnames, gevangenneming, vasthouding of vernietiging in 

opdracht van een regering of overheid van studio's, ruimtes, materialen en andere 
zaken die onder de dekking vallen. Wanneer door een van de hierboven genoemde 
oorzaken de ruimtes ten behoeve van de uitvoering van het evenement niet langer 
onder toezicht of in beheer of zijn van de Verzekerde of diens vertegenwoordiger, 
of indien Verzekerde of diens vertegenwoordiger hier niet meer over kunnen 
beschikken, dan wordt de werking van het contract opgeschort voor de duur van 
deze situatie; 

g) Het niet in acht nemen van douanevoorschriften; 
h) Grondverzakkingen en aardverschuivingen, aardbevingen, vulkanische 

uitbarstingen, vloedgolven, orkanen, stormen, wervelstormen, tornado's, cyclonen, 
overstromingen en andere rampen; Echter, zijn deze omstandigheden gedekt voor 
alle schade  dekkingen, die terug te vinden zijn in de Bijzondere Voorwaarden, 
indien de Verzekerde de dekking “Slechte Weersomstandigheden” onderschreven 
heeft of indien het evenement/opname binnen plaats vindt en de “Annulering” 
verzekerd werd ; 

i) Een aan de Verzekeringsnemer te wijten verkeerde route of vertraging, indien 
bewezen is dat hij/zij niet alle noodzakelijke maatregelen heeft genomen voor het 
vervoer van de verzekerde goederen en/of personen; 

j) Onachtzaam handelen; 
k) Ernstige nalatigheid of grove fouten van de bedrijfsdirectie die tot schade aan de 

verzekerde goederen leidt; 
l) Diefstal uit auto's; 
m) Diefstal uit vrachtwagens en/of bestelwagens van de Verzekerde en/of door 

hem/haar aangewezen personen, onderaannemers, leveranciers, agenten, 
vertegenwoordigers, indien deze voertuigen overdag niet zijn afgesloten en/of  's 
nachts (tussen 20.00 uur en 06.00 uur), en op vrije dagen of feestdagen onbewaakt 
zijn achtergelaten, en/of wanneer de gestolen materialen, decors of apparatuur van 
buitenaf zichtbaar waren in het voertuig. Onder onbewaakt wordt verstaan: Niet 
geparkeerd in een bewaakt of afgesloten gebouw; 

n) Slechte, verkeerde of onvoldoende verpakking; 
o) Opzettelijk handelen of hieraan meewerken door een Verzekerde, een artiest of 

een deelnemer waardoor schade ontstaat.  
p) Fraude, oneerlijkheid, criminele daad door of hieraan meewerken door een 

Verzekerde, een artiest of een deelnemer waardoor schade ontstaat. 
q) Indirecte schade zoals het verlies van inkomsten, commerciële en/of artistieke 
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schade, waardevermindering en winstverlies; 
r) Schade door de aanwezigheid of de verspreiding van asbest, asbestvezels of 

asbesthoudende producten voor zover deze schade het gevolg is van de schadelijke 
eigenschappen van asbest; 

s) Vuile bommen: deze verzekering dekt in geen geval de verliezen, schades, 
aansprakelijkheden of kosten die direct of indirect, geheel en/of gedeeltelijk 
veroorzaakt worden of het gevolg zijn van: 
• Ioniserende straling of radioactieve besmetting door nucleaire brandstoffen 

en/of nucleair afval en/of door de verbranding van nucleaire brandstof; 
• Radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke of besmettelijke 

eigenschappen van kerncentrales, reactoren en/of andere nucleaire 
installaties of onderdelen; 

• Elk wapen of toestel waarvoor atoom- of kernsplitsing en/of -fusie of een 
vergelijkbare reactie worden gebruikt, of die met radioactieve kracht of 
radioactief materiaal werken; 

• Radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke of besmettelijke 
eigenschappen van radioactieve materialen. De uitsluiting uit deze paragraaf 
is niet van toepassing op radioactieve isotopen, met uitzondering van 
nucleaire brandstof, wanneer deze isotopen bereid, vervoerd, bewaard of 
gebruikt worden met een commercieel, agrarisch, medisch, 
wetenschappelijk doel of voor andere, aanverwante vreedzame doeleinden; 

• Alle chemische, biologische, biochemische of elektromagnetische wapens; 
t) Cybercriminaliteit; 
u) Risico's die direct of indirect verband houden met vogelgriep en varianten 

daarvan, een pandemie en/of elke andere niet-seizoensgebonden epidemie. 

 

 

4.15 REGRES/VERHAAL - 
SUBROGATIE 

a) De Verzekeraar behoudt zich het recht voor schade te verhalen op derden die 
aansprakelijk zijn voor het ontstaan van de schade. De Verzekeraar treedt in de 
rechten van Verzekerden om schade te verhalen. 

b) De Verzekeraar erkent en aanvaardt echter de burgerlijke onschendbaarheid van de 
verzekeringsnemer en diens werknemers. 

c) In geval van schade zullen verzekerden alle beschikbare middelen ten opzichte van 
derden inzetten om het verhaalsrecht van de Verzekeraar te garanderen. De 
Verzekeraar kan echter geen klacht tegen Verzekerden indienen indien zij hierin 
nalatig of onachtzaam zijn geweest. De Verzekeraar ziet af van regres of beroep 
wegens niet-ontvankelijkheid, tenzij er sprake is van fraude door verzekerden. 
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4.16 COLLECTIEVE 
OVEREENKOMST 

Wanneer er meerdere bedrijven partij zijn in deze overeenkomst wordt er in de Bijzondere 
Voorwaarden een leidende Verzekeraar aangesteld. Bij ontbreken daarvan, zal de eerste 
maatschappij die op de lijst van medeverzekeraars vermeld staat, als zodanig worden 
aangewezen. 

De verzekering wordt door elke maatschappij voor haar eigen deel en zonder financiële 
hoofdelijkheid aangegaan op dezelfde bepalingen en voorwaarden als die gelden tussen de 
leidende Verzekeraar en de Verzekeringsnemer. 

De leidende verzekeraar is gemachtigde voor de medeverzekeraars om de door in het contract 
voorziene verklaringen te ontvangen. De Verzekerde kan hier alle betekeningen en 
kennisgevingen naartoe sturen tenzij deze betrekking hebben op een rechtszaak tegen de 
medeverzekeraars. De leidende Verzekeraar informeert de medeverzekeraars hier direct over. 

De leidende Verzekeraar ontvangt alle schademeldingen en informeert de medeverzekeraars 
hierover. Hij onderneemt alle vereiste stappen voor een vlotte schadeafwikkeling en kiest 
daarvoor de expert van de medeverzekeraars. Dit doet echter geen afbreuk aan hun recht de 
expertise door een gemachtigde van hun keuze te laten volgen. 

Alle verklaringen die aan de leidende Verzekeraar worden gedaan, alle uitbreidingen en 
beperkingen van risico's of voorwaarden, alle premievaststellingen, alle betalingen en 
schadeafwikkelingen die met de leidende Verzekeraar overeengekomen worden, met 
uitzondering van ontbindingen en onverplichte tussenkomsten door de hoofdverzekeraar, 
zullen voor alle medeverzekeraars verplicht zijn en alle verzekeraars onherroepelijk binden. 

 

 

4.17 GESCHILLEN Geschillen over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, het niet-uitvoeren, onderbreking 
of de ontbinding van het verzekeringscontract, die uit de Bijzondere Voorwaarden en deze 
Specifieke en Algemene Voorwaarden bestaat, zullen beoordeeld worden volgens de wet en 
op de manier die tussen partijen in de Bijzondere Voorwaarden is overeengekomen. 

Bij gebrek aan Bijzondere Voorwaarden geldt het recht van het land van vestiging van de 
Verzekeringsnemer. 

De eisende partij kan er zelf voor kiezen het geschil te laten beslechten door middel van 
arbitrage zoals hieronder beschreven, of door het geschil aanhangig te maken bij een 
rechtbank in het land van de verzekeringsnemer. 

▪ Arbitrage: 

De arbitragecommissie zal uit drie leden bestaan. Het geschil, het twistpunt of klacht wordt 
beoordeeld volgens het recht in het land van vestiging van de verzekeringsnemer. 

  



 

41 | CG-EVENT-01012019 – Nederlandse Versie 

Circle Event – Specifieke Voorwaarden per dekking / Algemene Voorwaarden 

 

5.  
WOORDENLIJST  

 

 

Aanslag Illegale, georganiseerde actie met een ideologische, politieke of maatschappelijke doelstelling, 
individueel of groepsgewijs uitgevoerd om personen aan te vallen of een zaak te vernietigen 
om indruk te maken op het publiek en een onveilige sfeer te scheppen (terrorisme). 

Arbeidsconflict Een gemeenschappelijk geschil met betrekking tot arbeid. 

Burgeroorlog Onder burgeroorlog wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd 
tussen inwoners van eenzelfde staat waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat 
betrokken is. 

Dagwaarde Nieuwwaarde op de dag van de schade verminderd met de waardevermindering. 

Derden Personen die voor en tijdens het verzekerde evenement werken, met inbegrip van de artiesten 
en vergelijkbare personen, worden niet als derden beschouwd. 

Leden van het publiek en bezoekers worden als derden beschouwd. 

Eigen risico Bedrag of deel van de schade dat voor rekening van de Verzekerde komt. Per schadegeval is 
slechts één eigen risico van toepassing. Wanneer de schade door meerdere waarborgen gedekt 
is, wordt alleen het laagste eigen risico in rekening gebracht. 

Evenement Bedrijfsevenementen, particuliere evenementen, wedstrijden, sportevenementen, 
vuurwerkshows, congressen, symposia, modeshows, voorstellingen, theatervoorstellingen, 
tentoonstellingen, (jaar)markten, beurzen, festivals en hiermee vergelijkbare evenementen. 

Evenredigheidsregel Regel om de schadeloosstelling te beperken tot de verhouding tussen het aangegeven 
verzekerde budget en het budget dat volgens de paragraaf '4.2.1 Wat moet u verzekeren ?' 
verzekerd had moeten worden. In dit geval wordt de schadevergoeding op de volgende manier 
berekend: schadevergoeding x verzekerd bedrag/bedrag dat verzekerd had moeten worden. 

Fraude Bedrog, handeling te kwader trouw, elke handeling om de waarheid te verhullen. 

Gebouw Elk type permanente, harde constructie met een fundering. Niet als gebouw worden 
beschouwd: tenten, circustenten, opblaasbare loodsen, houten hutjes, serres, metalen of 
houten constructies zonder fundering. 

Herbouwwaarde Prijs om het beschadigde goed op identieke wijze opnieuw te bouwen. 

Huurder De Verzekerde die zich aan een huurcontract heeft verbonden. Een bewoner/gebruiker om 
niet wordt gelijkgesteld aan een huurder. 

Kinderziekten Waterpokken, mazelen, bof, kinkhoest, roodvonk en rodehond. 

No-claimbonus Deel van de premie dat door de Verzekeraar wordt terugbetaald indien er tijdens de 
verzekerde periode geen schade werd gemeld. Wanneer dit deel van de premie terugbetaald 
wordt bij het aangaan van de overeenkomst, is er sprake van een vooraf verrekende bonus. 

In geval van schade aanleiding gevend tot vergoeding, voor zover deze bonus bij de 
onderschrijving gegeven werd, zal deze door de Verzekerde moeten terugbetaald worden. 

Nieuwwaarde De prijs die betaald werd voor de aankoop van het nieuwe verzekerde goed. 

Nieuwwaarde vervangend artikel Aankoopprijs van een nieuw artikel op de dag van de schade, dat gekocht wordt ter 
vervanging van het beschadigde artikel. In dit geval ontvangt de Verzekerde een 
schadevergoeding op basis van de aankoopprijs van het artikel dat het beschadigde artikel 
moet vervangen waarbij rekening wordt gehouden met technologische ontwikkelingen of 
markttendensen. 

5/ 
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Ongeval Elk schadelijk feit dat wordt veroorzaakt door een toeval, buiten de wil van de Verzekerde en 
dat elke (latere) uitvoering van het contract, de taak of de activiteit dat op het moment van het 
ongeval lopend was, onmogelijk maakt. 

Ontoerekeningsvatbaarheid De Verzekeraar doelt hiermee op kenmerkende onvoorzichtigheid, losbandigheid, overdreven 
en buitensporig gedrag, maar ook op krankzinnigheid en geestesziekte. 

Oproer Onder oproer wordt verstaan een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige 
beweging, gericht tegen het openbaar gezag. 

Opstand Onder opstand wordt verstaan georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht 
tegen het openbaar gezag. 

Ouderdom Waardevermindering door ouderdom en/of gebruik van een object, van materiaal of een 
gebouw. Deze waarde van deze veroudering (afschrijving) wordt vastgesteld door een expert. 

Overeengekomen waarde Waarde of waarderingsregel zoals door partijen overeengekomen en aanvaard bij het aangaan 
van de overeenkomst. 

Overspannenheid –Burn-out Gesteldheid die het gevolg is van overmatige fysieke of (en) intellectuele activiteit. 

Schade In deze overeenkomst betekent het woord schade elke extra uitgave die de Verzekerde moet 
doen om het verzekerde evenement doorgang te laten vinden en/of de noodzakelijke kosten 
die verzekerde moet maken voor de reparatie of vervanging van verzekerde goederen in het 
kader van een verzekerde omstandigheid. 

Schadegeval Elke schade aan verzekerde goederen of personen die te wijten is aan dezelfde oorzaak, en 
schade die vergoed kan worden door regres/verhaal op derden die door dezelfde gebeurtenis 
veroorzaakt werd. 

Staking Afgesproken werkonderbreking door een groep werknemers, ambtenaren of zelfstandigen. 

U Met u wordt de verzekeringsnemer en/of de begunstigde(n) van de dekking en/of de 
Verzekerde(n) bedoeld. 

Vechtpartij Ruzie tussen twee of meerdere personen die gepaard gaat met beledigingen, bedreigingen 
en/of soms lichamelijk geweld. 

Verzekerde Met verzekerden worden bedoeld: de organisatoren, hun afgevaardigden, de personen en 
bedrijven uit wiens naam ze handelen. 

Ziekte Afwijking van de organen of orgaanfuncties door een interne of externe oorzaak die zich uit in 
symptomen en tekenen, en zich manifesteert door functiestoornissen of door letsel. Een 
depressie en vergelijkbare gesteldheden worden in het kader van deze overeenkomst niet als 
ziekte beschouwd. Hart en vaataandoeningen wordt als ziekte beschouwd, niet als ongeval. 
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