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Product:  
Film- & TV 
productieverzekering 

 

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 er ongelukken gebeuren tijdens jouw opnameperiode voor de film of TV. 

 

 Wat is verzekerd? 

 

✓Cast (uitval van personen) 

De gevolgschade als een gecontracteerde artiest 

(cast of crew) niet meer beschikbaar is voor jouw 

filmopnamen door ziekte, ongeval of overlijden. 
 

✓Rekwisieten, sets & garderobe 

Schade aan de objecten, filmsets of kleding/kostuum 

als deze zijn beschadigd of verloren zijn gegaan 

tijdens de opnameperiode of postproductieperiode. 

 

✓Apparatuur 

Schade aan opnameapparatuur zoals camera’s, 

lenzen, lichtapparatuur, geluidsapparatuur, dolly’s, jibs 

als deze zijn beschadigd of verloren zijn gegaan 

tijdens de opnameperiode. 

 

✓Extra productiekosten 

De gevolgschade van materiële schade van 

apparatuur, faciliteiten, of rekwisieten/sets/garderobe 

door een gedekte gebeurtenis gedurende de 

productieperiode. 

 

✓Opnamemateriaal 

De gevolgschade van materiële beschadiging van het 

opnamemateriaal tijdens de opnameperiode of 

postproductieperiode. 

 

✓Eigendommen van derden 

Schade aan eigendommen van derden zoals 

camera’s, lichtapparatuur, geluidsapparatuur, 

motorvoertuigen, computerapparatuur, onroerend 

goed als deze zijn beschadigd of verloren zijn gegaan 

gedurende de productieperiode. 

 

  

 

 Wat is niet verzekerd? 

X Uitval van personen door het vliegen behalve als 

passagier van een commerciële lijnvlucht; 

X Uitval van personen door een gevaarlijke stunt; 

X Uitval van personen door zwangerschap en 

gerelateerde complicaties; 

X Uitval van personen ouder dan 65 jaar tenzij 

specifiek gedekt; 

X Uitval van personen jonger dan 9 jaar door de bof, 

waterpokken, mazzelen, rodehond, kinkhoest, 

roodvonk, amandelontsteking of difterie; 

X Te water gelaten watervoertuigen met een waarde 

van meer dan € 5.000 tenzij aangemeerd bij de pier, 

kade, dok, steiger of andere aanmeervoorzieningen 

en die gebruikt worden in de filmset of als decor; 

X   Schade van een epidemie/pandemie door 

besmettelijke ziekten; 

X   Schade door een cyber-incident; 

 

  

 

 Zijn er dekkingsbeperkingen? 

! Afhankelijk van de gezondheidsverklaring of 

medische keuring; 

! Bepaalde activiteiten zoals gevaarlijke stunts en/of 

risico verhogende omstandigheden kunnen 

dekkingsbeperkt zijn; 

! Bepaalde dekkingsuitbreidingen kunnen beperkt 

zijn afhankelijk van het gebied; 

! Molest; 

! Daad van terrorisme; 

! Overheidsingrijpen zoals verbeurdverklaring, 

vordering of confiscatie; 

! Biologische of chemische contaminatie; 

! Schade door opzet. 

 

 

 Waar ben ik gedekt? 

✓ Wereldwijde dekking met uitzondering van de volgende landen: Iran, Noord-Korea, Cuba, Syrië, Sudan, Zuid Sudan, 

Krim (inclusief de territoriale wateren), Wit-Rusland, Rusland, Venezuela, Nicaragua, Afghanistan. 
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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 de te verzekeren productie, zoals de budgettering, opnameschema, script, postproductie 

plannen, speciale effecten of apparatuur, stunts, pyrotechniek, gebruik van dieren. 

▪ Zorgen voor de vereiste vergunningen, toestemmingen van de bevoegde autoriteiten en/of voldoen aan de gestelde 

voorwaarden voor het filmen en/of filmproductie. 

▪ 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 in één keer verschuldigd en de betaling moet voldaan zijn voor de aanvang 

van de eerste opnamedag. 

▪ Maandelijkse declaratie indien van toepassing. 

 

 

 Wanneer begint en eindigt de dekking? 

▪ De castdekking (uitval van personen) gaat 30 dagen voor de aanvang van de opnameperiode in.  

▪ De dekking loopt af nadat de film is afgeleverd door de filmmontage/postproductie. 

▪ Betaal je de premie niet op tijd? Dan stoppen wij de verzekering. 

 

 

 Hoe zeg ik mijn contract op? 

▪ Het verzekeringscontract is schriftelijk opzegbaar via uw verzekeringsmakelaar. 

 

 


