
  
Korte toelichting IDEA evenementenverzekering 

 

De IDEA Evenementenverzekering is opgebouwd uit verschillende rubrieken:  

1. Onkosten inclusief insolventie  

2. Non Appearance,  

3. Extreem Weer,  

4. Aansprakelijkheid,  

5. Materiaal,  

6. Ongevallen.  

 

1 Onkosten: 

Deze rubriek geeft dekking indien buiten de wil van verzekerde om het evenement moet worden afgelast, 

uitgesteld, onderbroken dan wel voortijdig moet worden beëindigd. Uitgangspunt hierbij is dat verzekerden 

geen invloed hierop hebben gehad. Deze rubriek is inclusief de hieronder omschreven dekking voor 

Insolventie. Non Appearance is meeverzekerd als hiervoor premie is berekend.  

 

Insolventie: 

Indien de rubriek onkosten is verzekerd dan is ook het insolventie risico verzekerd van de bij het evenement 

betrokken partijen, waardoor het doorgaan van het evenement in gevaar komt. 

 

2 Non Appearance: 

Indien premie voor Non Appearance is berekend dan is ook het Non Appearance risico verzekerd. 

Gedekt is dan het risico van het niet kunnen verschijnen als gevolg van overlijden, ernstige ziekte van 

gezichtsbepalende personen die als organisator of deelnemer(s) bij het evenement zijn betrokken. 

Voorwaarde is wel dat genoemde personen op het moment van afsluiten van de verzekering in goede 

gezondheid zijn en er ook geen sprake is van omstandigheden waardoor er een meer dan normale kans 

bestaat op overlijden of (ernstige) ziekte van deze persoon in de dekkingsperiode. 

Bij een verzekerd bedrag van meer dan € 250.000,-- dienen wij in het bezit te worden gesteld van een 

opgave van de verzekerde personen. 

 

3 Extreem weer: 

Kan extra worden meeverzekerd mits 7 dagen voor het evenement aangevraagd. Er is dan dekking voor 

extreme weersomstandigheden die tot afgelasting, uitstel, onderbreking of vroegtijdige beëindiging van het 

evenement kunnen leiden. Voor (deels) buiten evenementen adviseren wij altijd om extreme 

weersomstandigheden mee te verzekeren. 

 

4 Aansprakelijkheid: 

Deze rubriek geeft dekking naast (secundair aan) de eigen aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en 

die van de opdrachtgever. 

In de polis wordt de volgende clausule samenloop opgenomen: 

Indien blijkt dat een onder deze verzekering gedekte aansprakelijkheid van een verzekerde eveneens op (een) 

andere verzekering(en) is gedekt of daarop gedekt zou zijn als de onderhavige verzekering niet bestond, dan 

geldt de dekking van deze verzekering als excedent van die andere verzekering(en). Dit betekent dat deze 

verzekering alleen dekking biedt voor dat deel van het bedrag waarvoor een (de)verzekerde(n) aansprakelijk 

is (zijn) dat niet onder de dekking van die andere verzekering(en) valt. 

De eigen aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven gaat dus altijd voor. 

 

Er is dekking voor schade aan zaken en letselschade van personen, wanneer derden de organisatie of 

opdrachtgever aansprakelijk stellen voor geleden schade. 

Standaard is er tevens dekking voor schade aan onroerende zaken tot een bedrag van € 50.000,--, de 

zogenaamde opzichtdekking. Hierbij kunt u denken aan schade veroorzaakt door bezoekers aan de locatie, 

waarvoor u achteraf door de locatie voor aansprakelijk wordt gesteld.  



  
 

 

Het is niet zeker of de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtgever voldoende dekking biedt voor 

het houden van een evenement. Daarom adviseren wij deze dekking ook ten behoeve van de opdrachtgever 

af te sluiten. 

 

5 Materiaal: 

Onder deze rubriek kan ingehuurd of eigen materiaal dat voor het evenement wordt gebruikt tegen verlies of 

schade worden verzekerd. 

In de voorwaarden van de verhuurder staat in de regel dat huurder voor verzekering dient zorg te dragen 

tijdens het evenement. Derhalve van belang deze rubriek mee te verzekeren. Vraag bij de verhuurders de te 

verzekeren vervangingswaarde op (die waarde is vaak véél hoger dan de huurwaarde). 

 

6 Ongevallen: 

Deze rubriek geeft dekking voor ongevallen waarbij personen blijvend invalide raken of overlijden. Tijdens 

de op- en afbouw, maar ook tijdens een evenement, kan één van de vrijwilligers of medewerkers of 

bezoekers/gasten altijd iets overkomen. Met deze extra dekking wordt voorzien in een tegemoetkoming in de 

kosten die het voor de betrokkene of nabestaanden met zich meebrengt in een bijzondere onwelkome 

situatie. 

 

Schadevoorbeelden Onkostendekking: 

- Afbranden van de locatie; 

- Onbereikbare locatie; 

- Brandweer trekt de vergunning in van de ingehuurde locatie; 

- Bommelding van een “grappenmaker”; 

 

Schadevoorbeeld Insolventie-Risico: 

- Er wordt bijvoorbeeld beslag gelegd op alle spullen van de ingehuurde cateraar. De extra kosten om 

op korte termijn een andere cateraar in te schakelen zijn gedekt.  

 

Schadevoorbeelden Non-Appearance dekking: 

- Een dag voor een groot evenement komt de directeur (of een ander personeelslid) te overlijden als 

gevolg van een verkeersongeval. Onder de omstandigheden wordt besloten het feest op een later 

tijdstip plaats te laten vinden.  

- Als gevolg van een ernstige verkoudheid is een zeer bekende zanger niet in staat die avond op te 

treden. De extra kosten die hiermee gepaard gaan om een waardig alternatief te boeken, zijn gedekt.  

 

Schadevoorbeelden Extreem weer:  

- Door hevige sneeuwval dreigt dak te bezwijken en / of is het niet verantwoord om naar het 

evenement af te reizen. 

- Door zware windstoten dreigt het decor te bezwijken, optreden moet worden afgelast.  

 

Schadevoorbeelden Aansprakelijkheid: 

- Een luidspreker is niet goed vastgezet en valt op een aantal deelnemers. 

- Een  bezoeker die uit balorigheid een paar spiegels in de toiletruimte vernield. 

 

Wat is niet meeverzekerd? 

 Organisatorische problemen. 

 Onvoldoende belangstelling. 

 Niet of niet tijdig verkrijgen van vergunning/toestemming van autoriteiten 

 Niet-nakoming van contractuele verplichtingen 

 Extreem weer (tenzij uitdrukkelijk meeverzekerd). 



  
 

Eigen risico’s  

Aansprakelijkheid 

Het eigen risico is € 250,-- per gebeurtenis voor zaakschade. 

 

In geval van schade aan onroerende zaken (opzicht) met een verzekerd bedrag van € 50.000,-- is het eigen 

risico € 1.250,-- per gebeurtenis en maximum voor het gehele evenement. 

 

In geval van schade aan onroerende zaken (opzicht) met een verzekerd bedrag van € 100.000,-- is het eigen 

risico € 2.500,-- per gebeurtenis en maximum voor het gehele evenement. 

 

Materiaal 

Het eigen risico is € 500,-- per gebeurtenis en maximum voor het gehele evenement. 

(Er kan tegen hogere premie ook worden gekozen voor een lager eigen risico van € 250,-- per gebeurtenis en 

maximum voor het gehele evenement) 

 

Premie: 

Productiekosten (incl. insolventie):   0,40%  over het totale budget / onkosten;  

Non Appearance < 50 personen/gasten: 0,24%  over het totale budget / onkosten;  

   51-499 personen: 0,40%  over het totale budget / onkosten;  

   Artiesten:  0,55%  over het totale budget / onkosten;  

of gewenst bedrag artiest; 

Extreem weer:     0,26%  over het totale budget / onkosten;  

       

Aansprakelijkheid:      

Aantal personen 1 dag 2 dagen 3 dagen en 

maximum 

            Tot  1.500 € 100,-- €    150,-- €    200,-- 

  1.501 tot   5.000 € 200,-- €    300,-- €    400,-- 

  5.001 tot 10.000 € 250,-- €    375,-- €    500,-- 

10.001 tot 15.000 € 400,-- €    600,-- €    800,-- 

15.001 tot 20.000 € 600,-- €    900,-- € 1.200,-- 

Vanaf        20.001 € 750,-- € 1.125,-- € 1.500,-- 

 

€ 100,-- extra premie in geval van verzekerd bedrag voor schade aan onroerende 

zaken van € 100.000,-- in plaats van € 50.000,-- 

 

Materiaal:     Eigen risico € 500,-- voor het gehele evenement 

0,125% over verzekerde bedrag,  met minimum van € 75,--; 

      (d.w.z. tot € 60.000,-- € 75 en vanaf € 60.000,-- = 0,125%).    

      Eigen risico € 250 voor het gehele evenement 

0,165% over verzekerde bedrag,  met minimum van € 100,-; 

      (d.w.z. tot € 60.000,-- € 100 en vanaf € 60.000,-- = 0,165%). 

    

Ongevallen:     € 0,15 premie per persoon, met minimum van € 25,--; 

      (d.w.z. tot 166 pers. € 25 en vanaf 167 € 0,15 per persoon). 

 

Premies zijn exclusief € 25,-- kosten en 21% assurantiebelasting. 

 

Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.  

 

Amsterdam, 1 maart 2017 


