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Verzeker uw mooiste dag
Uw tussenpersoon:

Verzekerden

Basisdekking

Optimaaldekking

Bruidspaar

•

•

Ouders

•

•

Kinderen*

•

•

Grootouders

•

•

Broers en zusters*

•

•

Kinderen van broers en zusters 		

•

Ooms en tantes 		

•

Kleinkinderen*

•

•

Getuigen*

•

•

Ceremoniemeester(s)* 		

•

Pleeg- en stiefkinderen* 		

•

Pleeg- en stiefouders 		

•

Stiefbroers en -zusters* 		

•

ASR Verzekeringen
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

* en hun echtgeno(o)t(e)/partner

www.asrverzekeringen.nl

51206 (03-09)

Overzicht meeverzekerden

ASR Schadeverzekering N.V. heeft een
vergunning van de Nederlandsche Bank
N.V. tot het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf en is opgenomen in het register
van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
onder nummer 12000478. Zij kan optreden als aanbieder van schadeverzekeringen. Voor de klachtenprocedure van
ASR Verzekeringen kunt u kijken
op www.asrverzekeringen.nl bij ‘Klantenservice’.
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Verzeker uw mooiste dag met
de ASR Bruiloftverzekering
Uw bruiloft: soms al een jaar van tevoren worden de plannen
gesmeed voor een onvergetelijk feest. Het is bijna onvoorstelbaar
dat er een kink in de kabel komt. En toch kan dit gebeuren. Uw
getuige wordt bijvoorbeeld ziek. Of een brand maakt de feestzaal
onbruikbaar... De bruiloft kan niet doorgaan, terwijl u wel veel
kosten maakt. Een gemiddelde bruiloft kost al snel € 10.000. Wat
een mooie dag had moeten worden, verandert ineens in een dure
dag. Ook andere onverwachte gebeurtenissen kunnen roet in het
eten gooien. De band komt niet opdagen. Een huwelijkscadeau
gaat kapot. Zulke incidenten temperen niet alleen de feestvreugde
maar brengen ook kosten met zich mee. Met de ASR Bruiloftverzekering schiet u er financieel in ieder geval niet bij in.

•

•

•
Vergoeding
Kosten door uitstel, afgelasting of onderbreking van de bruiloft worden vergoed.
Zelfs uw huwelijkscadeaus zijn op de
dag zelf en de dag erna verzekerd tegen
beschadiging. Tot dertig dagen voor de
bruiloft kunt u de Bruiloftverzekering nog
afsluiten. Ook voor een koperen, zilveren
of gouden huwelijksdag. De premie
bedraagt slechts een fractie van de totale
uitgaven. Dus als de kurk onverhoopt nog
even op de champagnefles moet blijven,
dekt de ASR Bruiloftverzekering
de financiële schade.

U kunt kiezen uit de zeer uitgebreide
Optimaaldekking of de beperktere
Basisdekking.
Optimaaldekking
• Gehele vergoeding van de bruiloft bij
uitstel, afgelasting of onderbreking door
een gebeurtenis waarop u geen invloed
heeft, zoals extreme weersomstandigheden of een dag van nationale rouw.
• Ook dekking bij afgelasting van de
bruiloft wegens ziekte, ongeval of overlijden van het bruidspaar, familieleden,
getuige(n) en de ceremoniemeester(s).

•

•

Zie ‘Overzicht meeverzekerden’ op
pagina 5, voor een compleet overzicht
van alle verzekerden tot en met 80 jaar.
Vergoeding van onkosten bij uitstel of
afstel van de bruiloft door overlijden van
het bruidspaar (of één van hen), een
familielid in de 1e of 2e graad, als deze
op de dag van de bruiloft 81 jaar of
ouder is. De dekking is van kracht bij
overlijden binnen 14 dagen voor de
bruiloft.
Vergoeding van het met de band of
artiest overeengekomen bedrag bij
ziekte, ongeval of overlijden van
een bandlid of artiest, als er geen
vervangende band of artiest wordt
geregeld. De vergoeding is in dit geval
ter compensatie omdat er geen band
aanwezig is. Ook vergoeding van de
extra kosten bij een vervangende band,
bandlid/leden of artiest. In beide gevallen is de uitkering maximaal € 1.000.
Uitkering bij overlijden of blijvende
invaliditeit van één van de verzekerden
vanwege een ongeval tijdens de
huwelijksdag. De uitkering is
respectievelijk € 2.500 en € 12.500
per persoon.
Vergoeding bij beschadiging van
bruidskleding van de bruid, bruidegom
en bruidskinderen.
Cadeaus zijn op de dag zelf en de dag
erna verzekerd tegen beschadiging,
tot maximaal 25% van het verzekerde
bedrag van de bruiloft.

Basisdekking
De Basisdekking biedt een uitstekende
risicodekking tegen een scherpe premie.
Belangrijkste verschillen met de
Optimaaldekking:
• Een beperktere kring van verzekerden.
Het bruidspaar, familie in de 1e en 2e
graad en de getuige(n), allen tot en met
80 jaar, zijn de mogelijke verzekerden
boven de 80 jaar dan geldt de dekking
bij overlijden zoals omschreven bij de
Optimaaldekking.
• Geen uitkering als de band of artiest
niet verschijnt.
• Geen ongevallen- en bruidskledingdekking.
• Dekking voor beschadiging van
cadeaus is maximaal 10% van het
verzekerde bedrag.
Wanneer niet?
De ASR Bruiloftverzekering kent 
een aantal gebruikelijke uitsluitingen. Niet
verzekerd zijn onder meer bestaande
ziekten, een geestelijke of lichamelijke
belemmering, financiële moeilijkheden
waaronder contractbreuk door betrokken
partijen en het niet verkrijgen van een
vergunning. Ook zijn bruiloften in het
buitenland dan wel gasten die in het
buitenland wonen niet verzekerd.
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Premietarieven
Verzekerd bedrag

Optimaaldekking
Bruiloft

Basisdekking
Jubileum

Bruiloft

Jubileum

€ 1 - 1.250

€ 50

€ 50

€ 37,50

€ 41,25

€ 1.251 - 2.500

€ 65

€ 75

€ 45

€ 50

€ 2.501 - 3.750

€ 90

€ 105

€ 56,25

€ 61,75

€ 3.751 - 5.000

€ 120

€ 140

€ 75

€ 82,50

€ 5.001 - 6.250

€ 150

€ 175

€ 93,75

€ 103,25

€ 6.251 - 7.500

€ 175

€ 205

€ 112,50

€ 123,75

€ 7.501 - 8.750

€ 205

€ 240

€ 131,25

€ 144,50

€ 8.751 - 10.000

€ 235

€ 275

€ 150

€ 165

€ 10.001 - 11.250

€ 262,50

€ 307,50

€ 167,50

€ 182,50

€ 11.251 - 12.500

€ 285

€ 335

€ 182,50

€ 200

€ 12.501 - 13.750

€ 310

€ 362,50

€ 200

€ 217,50

€ 13.751 - 15.000

€ 335

€ 392,50

€ 215

€ 235

€ 15.001 - 16.250

€ 360

€ 422,50

€ 230

€ 252,50

€ 16.251 - 17.500

€ 385

€ 452,50

€ 245

€ 270

€ 17.501 - 18.750

€ 410

€ 482,50

€ 260

€ 285

€ 18.751 - 20.000

€ 435

€ 507,50

€ 272,50

€ 300

€ 20.001 - 21.250

€ 452,50

€ 530

€ 287,50

€ 315

€ 21.251 - 22.500

€ 470

€ 550

€ 300

€ 330

€ 22.501 - 23.750

€ 485

€ 567,50

€ 312,50

€ 342,50

€ 23.751 - 25.000

€ 500

€ 585

€ 325

€ 350

De poliskosten bedragen € 5. Over premie en kosten betaalt u 7,5% assurantiebelasting. Het verzekerde bedrag
bepaalt u door de kosten bij elkaar op te tellen die vooraf zijn gemaakt en die achteraf betaald moeten worden
als de bruiloft op het laatste moment niet door kan gaan. Heeft u interesse in de ASR Bruiloftverzekering? Neemt
u dan contact op met uw tussenpersoon. Hij kan u ook inzicht geven in de volledige polisvoorwaarden.

Voordelen van de ASR Bruiloftverzekering
• Uitgebreide vergoeding van de kosten als gevolg van uitstel, afgelasting
of onderbreking van de bruiloft
• Verzekering tegen beschadiging van de huwelijkscadeaus op de dag zelf
en de dag na de bruiloft
• Ook geldig voor koperen, zilveren of gouden huwelijksfeesten
• Ruime dekking voor een scherpe premie

