
Combineer nu zelf de evenementenverzekering
Voor eenr zo compleet mogelijke Evenementenverzekering kunt u op één polis

een grote variatie aan dekkingsvormen combineren:

1 Aansprakelijkheidsdekking Als organisator kuntr u aansprakelijk

worden gesteld voor schade.r De evenementenverzekering geeft dekking

voor aansprakelijkheidr voor lichamelijkr letsel van personen en voor schader

aan zaken. Zaken onder opzichtr zoals ingehuurd meubilair waarvoorr  der

organisator verantwoordelijkr  is, kunt u verzekeren op de cascodekking.

2 Onkostendekking Met de basisdekking bent u standaard verzekerd voor

de onkosten die voor hetr  evenement zijn betaald en/of eventueelf nog

verschuldigd zijn. Dit geldt als er buitenr de wil van de organisator zichr

omstandigheden voordoen die er toer leiden dat het evenement wordt

onderbroken, uitgesteld, voortijdig beëindigd of afgelast.f De onkosten-

verzekering is een must-have voor elker  evenementenorganisator.

3 Ongevallendekking Deze verzekering geeft, naar keuzer van de klant,

een dekking, voor hetr  risico van ongevallen met letsel of overlijdenf  als gevolg

voor bijvoorbeeldr  de organisator, de medewerkers en met name genoemde

bezoekers. De dekking is een vast bedrag bij overlijden en bij letsel is de

uitkering afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit.

Evenementenverzekering

Het organiseren van evenementen brengt altijd financiële
risico’s met zich mee. Niet alleen grote evenementen als het
North Sea Jazzfestival, Parkpop of de City Pier City loop,
maar ook de jaarlijks terugkerende intocht van Sint Nicolaas.
Met de Evenementenverzekering van Nationale-Nederlanden,
dé evenementenverzekeraar van Nederland, kunt u deze
risico’s afdekken.

Pluspunten van de Evenementen-

verzekering op een rij:

Een verzekering met ruime dekking

voor der  belangrijkste risico’s die u als

organisator –r uiteraard buiten uw

eventuele ondernemersrisico -  loopt;

Een loket: dus één persoon die alles bij

acceptatie kan behandelen. Dit geldt

ook voor der  schadebehandeling

Combinatie: u kunt zelf def  aangeboden

dekkingsvormen combineren

Kennis en ervaring: door jarenlanger

ervaring is grote kennis opgebouwd van

vele uiteenlopende evenementsoorten

Snelheid: op basis van onze uitgebreide

ervaring biedt onze Evenementen-

verzekering een zeer uitgebreider

standaarddekking, die snel en eenvoudig

gesloten kan worden

Maatwerk: voor groterer  evenementen

moet de dekking pasklaar wordenr

gemaakt. Creativiteit en durf, gepaard

gaande aan kennis van zaken zijn nodig

om een dekking te creëren die vaak uniek

is voor hetr risico en meestal exact is wat

de klant verwacht

Kennis en ervaring: door jarenlanger

ervaring is grote kennis opgebouwd van

vele uiteenlopende evenementsoorten

Nationale rouw: geen leeftijdsgrens voor

leden van het Koninklijk Huis



4 Cascodekking Met de cascodekking is verzekeringnemer gedektr tegen

schade aan en verlies van zaken waarvoor der  organisatie verantwoordelijk is

zoals een feesttent en/of ingehuurdf  meubilair. Er kanr gekozen worden uit

twee verschillende dekkingen. De beperkte dekking omvat risico’s ten

aanzien van brand, storm, diefstal na braak en ongeval tijdens vervoer. Er isr

echter ookr een uitgebreide dekking mogelijk waarbinnen alle van buiten

komende oorzaken vallen. Voor evenementenr die niet plaatsvinden in een

steen/hard pand moet het stormrisico ten minste 10 dagen voor aanvangr van

de dekkingsperiode van het evenement worden aangevraagd.

5 Extreme weersinvloedendekking Deze verzekering dekt de kosten van

afgelasting en uitstel; als het evenement niet door kanr  gaan, vroegtijdig

wordt beëindigd of moetf  worden onderbroken als gevolg van extreme

weersinvloeden die zich in de dekkingsperiode voordoen. Deze dekking is

uitsluitend mogelijk in combinatie met de Onkostendekking en moet ten

minste 10 dagen voor aanvangr van de dekkingsperiode van het evenement

worden aangevraagd.

6 Regenverzekering Voor kleinerer  regengevoelige evenementen. De verzeke-

ring moet uiterlijk 10 dagen voor aanvangr  van de dekkingsperiode van het

evenement worden aangevraagd.

7 Geldverzekering De geldverzekering dekt het verlies van geld waarvoor

de organisatie verantwoordelijk is of datf eigendom is van de organisatie,

door diefstalr  na braak, afpersing met geweld of brand.f Ook gedekt is schade

door valsr  geld en verlies van geld en roerende zaken van personen die bij het

evenement betrokken zijn, door afpersingr of diefstalf  door bedreigingr met

geweld. De dekking geldt tijdens het verblijf opf  de locatie van het evenement,

het vervoer, en het verblijf bijf  een bankinstelling of bijf  verzekeringnemer.
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Deze informatie is algemeen van aard en geeft een beknopt

overzicht. Voor meerr informatier  verwijzen we u naar der  polis-

voorwaarden. Voor eenr op uw situatie afgestemd advies kunt u

zich wenden tot uw verzekeringsadviseur. Aan de tekst van deze

folder kunnenr  geen rechten worden ontleend.

De evenementenverzekering van Nationale-Nederlanden:

dé oplossing voor hetr  afdekken van de belangrijkste risico’s die u als organisator

van Evenementen loopt:
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