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EVENMENTENVERZEKERING  

Informatiedocument over het verzekeringsproduct 
 
Allianz Global Corporate & Specialty SE 

Product: 
Evenementenverzekering 

 
Dit informatiedocument over het verzekeringsproduct geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de 
polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor de verzekerde(n) wel en niet is verzekerd.  
 
Welk soort verzekering is dit? 
Deze verzekering vergoedt schade als het evenement onverwachts, noodgedwongen en buiten de wil van de organisator, 
exploitant of financieel belanghebbende wordt afgelast. 
 

 Wat is verzekerd? 

 
 Onkosten 

De onkosten die voor het verzekerde geannuleerde 
evenement zijn betaald en/of nog verschuldigd zijn. 

 
 Begrote winst 

Op bepaalde voorwaarden kan het evenement ook op 
basis van de omzet worden verzekerd. 

 
 Bereddingskosten 

De verzekering vergoedt ook de aantoonbare 
gemaakte extra kosten van maatregelen voor het 
afwenden of beperken van een gedekte schade tijdens 
een onmiddellijk dreigend gevaar tijdens de 
verzekeringsperiode.  

 
Optionele dekkingen: 
 Ongunstige of extreme weersomstandigheden;  
 overdraagbare ziekten;  
 het niet verschijnen van geboekte hoofdperso(o)n(en) 

en/of artiest(en);  
 nationale rouw;  
 daad van terrorisme;  
 massale uitval van 30% of meer van de geboekte 

hoofdpersonen en/of artiesten door één en dezelfde 
ramp; 

 

 

 Wat is niet verzekerd? 

Als het evenement wordt afgelast, voortijdig beëindigd, 
uitgesteld, onderbroken, ingekort of verplaatst door: 
X uitval van geboekte hoofdperso(o)n(en) en/of 

artiest(en); 
X ongunstige of extreme weersomstandigheden; 
X evenementen die plaatsvinden in de open lucht, in een 

tent of gebouw van tijdelijke aard; 
X epidemieën, overdraagbare ziekten; 
X nationale rouw voor een lid van het koningshuis of 

staatshoofd ouder dan 65 jaar; 
X daad van terrorisme; 
X teruglopende of tegenvallende bezoekersaantallen. 
 

  
 

 Zijn er dekkingsbeperkingen? 

! Als blijkt dat het evenement is gewijzigd en dit niet 
vooraf aan ons is gemeld; 

! De gevolgen van onvoldoende of geen financiële 
middelen; financieel falen van het verzekerde 
evenement; tegenvallende omzet; ingebrekestelling, 
insolventie; geen of ingetrokken financiering voor het 
evenement; kunnen wij niet voor ons rekening nemen. 

! Geringe belangstelling van publiek; 
! Publieke opstand, binnenlandse onlusten en/of 

oproer; 
! Oorlog; 
! Daad van terrorisme; 
! Overheidsingrijpen zoals verbeurdverklaring, 

vordering of confiscatie; 
! Biologische of chemische contaminatie; 
! Schade door opzet. 
 

 

  Waar ben ik gedekt? 

 Deze polis biedt dekking in het land waar het verzekerde evenement plaatsvindt. 
 Wereldwijde dekking is mogelijk met uitzondering van de volgende landen: Iran, Noord-Korea, Cuba, Syrië, Sudan, 

Zuid Sudan, Krim (inclusief de territoriale wateren) en Russische territoriale wateren. 
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  Wat zijn mijn verplichtingen? 

 Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Ook moet je de juiste en volledige informatie 
verstrekken over het te verzekeren evenement. 

 Zorgen voor de vereiste vergunningen, toestemmingen van de bevoegde autoriteiten en/of voldoen aan de gestelde 
voorwaarden voor het organiseren van het evenement. 

 Voldoende maatregelen treffen om het verzekerde evenement tot een succes te maken, zoals zorgen voor de veiligheid 
van crew, artiest en publiek, voldoende aanloop- en voorbereidingstijd, gecertificeerde elektrische installaties en 
podiumopbouw, repetitiegelegenheid, etc. 

 Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen. 
 Meld schade zo snel mogelijk. 
 
 

 Wanneer en hoe betaal ik? 

 De premie is direct per ingangsdatum verschuldigd en de betaling moet voldaan zijn voor de aanvang van het 
verzekerde evenement. 
 

 

 Wanneer begint en eindigt de dekking? 

 De dekking gaat in op de afgesproken ingangsdatum en tenminste twee weken voor de start van het evenement. 
 De dekking loopt af na afloop van het verzekerde evenement. 
 Betaal je de premie niet op tijd? Dan stoppen wij de verzekering. 

 
 

 Hoe zeg ik mijn contract op? 

 Het verzekeringscontract is niet opzegbaar door verzekeringnemer en verzekeraar. Alleen in het geval van wanbetaling 
zullen wij de verzekering stoppen. 
 

 


