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Leeswijzer Evenement Verzekering
Wat vindt u waar?
U heeft bij ons de Evenement Verzekering afgesloten. In deze verzekeringsafspraken leest u waar
u wel en niet voor verzekerd bent. Ook leest u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u
verwachten. Het is voor u en ons belangrijk dat u op de hoogte bent van deze afspraken. Wij
raden u aan deze goed door te lezen.
Algemene afspraken
De Algemene afspraken Schadeverzekeringen gelden voor alle verzekeringen die op uw polis staan.
We maken bijvoorbeeld afspraken over het begin en einde van uw verzekering. Over hoe u de
verzekering kunt stoppen. Over de premie die u betaalt en hoe u die betaalt. En over hoe wij uw
gegevens mogen gebruiken.
Verzekeringsafspraken
De verzekeringsafspraken Evenement Verzekering geven de dekkingen weer waarvoor u zich kunt
verzekeren. Op uw polis kunt u zien waarvoor u verzekerd bent. Deze afspraken zijn een aanvulling
op onze Algemene afspraken Schadeverzekeringen.
 U leest wat er gebeurt als u schade heeft. Wanneer krijgt u wel een vergoeding en wanneer niet?
En wat u moet doen als u schade heeft.
 Bij deze verzekering hoort ook een begrippenlijst, waarin we uitleg geven over de begrippen die in
de afspraken worden gebruikt. De eerste keer dat een begrip wordt gebruikt, dat we u graag willen
uitleggen, is het woord onderstreept. U vindt de begrippenlijst onderaan de algemene- en
verzekeringsafspraken.
De verzekeringsnemer heeft de verzekering afgesloten.
Als wij in de afspraken hebben over “u” of “uw”, dan bedoelen wij alle personen die op basis van deze
verzekering zijn verzekerd. Dit staat op het polisblad.
Als wij in de afspraken hebben over “wij” of “ons”, dan bedoelen wij Anker Insurance Company n.v. en
het volmacht kantoor.
Met de Evenement Verzekering van Anker Insurance Company n.v. is uw evenement goed verzekerd.
Hieronder leest u wat u moet doen als u schade heeft, als u hulp nodig heeft of onkosten moet maken.
Hoe meldt u een schade?
Is er schade ontstaan tijdens uw evenement? Meld dit dan met behulp van het schadeformulier. U
kunt dit formulier opvragen bij uw verzekeringsadviseur. Voor een snelle schadeafhandeling, vragen
wij u de schade goed en volledig te omschrijven en alle originele aankooprekeningen,
garantiebewijzen, offertes, verklaringen en/of andere bewijzen mee te sturen.
Reparatie of diefstal?
Wilt u een schade laten repareren? Of is er iets tijdens uw evenement gestolen? Dan kunt u ook
contact opnemen met uw verzekeringsadviseur. Doe bij diefstal ook direct aangifte bij de politie in de
plaats waar de diefstal plaatsvond. Is aangifte daar niet mogelijk? Dan moet u dit alsnog doen bij de
eerste mogelijkheid die u heeft.
Wilt u een verandering doorgeven? Of heeft u nog vragen over de verzekering?
Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. Hij helpt u graag verder.
Wij wensen u veel plezier met uw evenement!
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Verzekeringsafspraken Evenement Verzekering
Deze afspraken horen bij de Evenement Verzekering van Anker Insurance Company n.v. Deze
verzekering geldt alleen als deze op uw polisblad staat vermeld. De verzekering kan de volgende
dekkingen hebben:
 Niet doorgaan evenement
 Niet verschijnen van personen
 Aansprakelijkheid
 Ongevallen
 Objecten
Het is voor u en voor ons belangrijk dat u op de hoogte bent van deze afspraken. Wij raden u aan
deze goed door te lezen.

1 Algemeen
1.1 Wie zijn wij?
Wij zijn Anker Insurance Company n.v. Wij zijn de verzekeraar.
1.2 Wie is de verzekeringnemer?
Dat is de natuurlijk- of rechtspersoon die de verzekering heeft afgesloten. Dit staat op uw polisblad
vermeld. De verzekeringnemer: dat bent u.
1.3 Wie is verzekerd?
Verzekerd is de verzekeringnemer en alle medeverzekerde personen zoals vermeld op de polis.
1.4 Waar bent u verzekerd?
De verzekering is geldig op de door u opgegeven locatie in Nederland waar het evenement
plaatsvindt. Deze locatie staat vermeld op uw polis.
1.5 Welke vergoedingen dekking wij niet?
Er zijn een aantal gebeurtenissen waarvoor wij geen dekking verlenen. Deze staan in de Algemene
afspraken Schadeverzekeringen, afspraak 22 “Wat is niet verzekerd?”.
Voor de Evenement Verzekering zijn ook de volgende gebeurtenissen niet gedekt:
 Misdrijf
Wij vergoeden geen schade die ontstaat terwijl u een misdrijf pleegt. Of meedoet aan een misdrijf.
Of probeert een misdrijf te plegen.
 Alcohol en drugs
Wij vergoeden geen schade die ontstaat doordat u of een andere verzekerde onder invloed bent
van alcohol, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen.
 Niet voldoen aan verplichtingen
Wij vergoeden geen kosten als u niet aan uw verplichtingen voldoet. Uw verplichtingen staan in
afspraak 8.
Terugvorderen schade en kosten
Kosten die wij onterecht vergoed hebben of uitkeringen die wij onterecht gedaan hebben zullen wij
terugvorderen.

2 Dekking Niet doorgaan evenement
Deze afspraken zijn alleen geldig als de dekking ‘Niet doorgaan evenement’ op de polis staat en u hier
premie voor heeft betaald.
2.1 Dekking
De hieronder genoemde verzekerde gebeurtenissen moeten hebben plaatsgevonden tijdens de
looptijd van uw verzekering.
U bent verzekerd voor de kosten die u moet maken als het evenement door omstandigheden waar u
niets aan kunt doen en tegen uw wil (tenzij vermeldt in afspraak 2.3 Wat vergoeden wij niet?):
 niet door kan gaan;
va-ali-evv maart 2020

blad 4 van 14

 moet worden uitgesteld;
 voortijdig en definitief moet worden stopgezet;
 moet worden onderbroken.
2.2 Wat zijn de vergoedingen?
Wij vergoeden de kosten voor het niet doorgaan, stoppen, uitstellen of onderbreken van het
evenement. U ontvangt maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polis staat. Dit verminderen wij
met alle inkomsten van het evenement en eventuele besparingen.
Onder kosten verstaan we de kosten die u heeft als het evenement niet doorgaat, stopt of wordt
onderbroken of uitgesteld. Denk aan huur van de locatie, (om)boekingskosten, het huren van geluidsen lichtapparatuur, de catering, al gemaakte kosten voor drukwerk en uitnodigingen, het loon van
artiesten en bar- en deurpersoneel of de huur van bussen voor het vervoer van gasten en apparatuur.
Het evenement gaat definitief niet door
Is het al voor het begin van het evenement bekend dat het evenement niet doorgaat? Dan vergoeden
wij maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polis staat:
 voor de kosten die u al gemaakt heeft en nog moet maken op het moment dat u moet besluiten om
het evenement niet door te laten gaan;
 voor de kosten die te maken hebben met voorbereidingen die u al gedaan heeft.
Het evenement moet definitief voortijdig stopgezet worden
Moet u het evenement definitief stopzetten nadat het begonnen is, maar vóórdat het oorspronkelijk
zou eindigen? Dan vergoeden wij:
 de kosten die te maken hebben op de resterende duur van het evenement.
Het evenement moet uitgesteld worden
Moet u het evenement uitstellen? Dan vergoeden wij:
 de kosten die te maken hebben met het uitstellen van het evenement;
 de extra kosten om het evenement na het uitstel weer op te starten.
Het evenement moet onderbroken worden
Moet u het evenement onderbreken? Dan vergoeden wij:
 de kosten die te maken hebben met het onderbreken van het evenement;
 extra kosten om het evenement na de onderbreking weer op te starten;
 kosten voor de periode dat het evenement korter heeft geduurd.
Kosten voor schade
Wij vergoeden ook de kosten die u moet maken om schade te voorkomen. U krijgt hiervoor maximaal
het totale verzekerde bedrag dat op uw polis staat.
2.3 Wat vergoeden wij niet?
Wij vergoeden geen kosten voor het niet doorgaan van het evenement als dit komt:
 doordat jubilarissen of verzekerde personen, die bij het verzekerde evenement betrokken zijn of
waar het evenement voor is bedoeld, niet op het evenement verschijnen;
 door onvoldoende belangstelling van publiek, deelnemers of de mensen die het evenement
organiseren;
 door problemen tussen u, organisatoren of deelnemers waardoor het evenement mogelijk niet
doorgaat;
 door het weer. Behalve als het om een natuurramp gaat. Of als het weer zoveel schade heeft
veroorzaakt aan het gebouw waarin het evenement plaatsvindt, dat het evenement niet door kan
gaan;
 doordat vergunningen of toestemmingen, die vereist zijn door bevoegde autoriteiten en die nodig
zijn voor (delen van) het evenement, ontbreken, tenzij buiten uw schuld;
 door het niet voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld in de vergunningen of
toestemmingen, tenzij buiten uw schuld;
 doordat partijen die bij het evenement betrokken zijn zich niet aan hun contract houden, tenzij
buiten uw schuld;
 door dreiging met aanslagen. Zoals een bommelding.
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door een epidemie, pandemie of besmettelijke ziekte.

Wij vergoeden geen extra kosten die moeten worden gemaakt door faillissement van u of de mensen
of bedrijven die het evenement organiseren. De kosten die u al heeft betaald aan de organisator
vergoeden wij wel.

3 Dekking Niet verschijnen van personen
Deze afspraken zijn alleen geldig als de dekking Niet verschijnen van personen op de polis staat en u
hier premie voor heeft betaald.
3.1 Dekking
U bent verzekerd voor de kosten die u moet maken als het evenement door ziekte, ongeval of
overlijden van één of meer van de verzekerde personen:
 niet door kan gaan;
 moet worden uitgesteld;
 voortijdig en definitief moet worden stopgezet;
 moet worden onderbroken.
3.2 Wat zijn de vergoedingen?
Wij vergoeden de kosten voor het niet doorgaan, stoppen, uitstellen of onderbreken van het
evenement. U ontvangt maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polis staat. Dit verminderen wij
met alle inkomsten van het evenement en eventuele besparingen.
Onder kosten verstaan we de kosten die u heeft als het evenement niet doorgaat, stopt of wordt
onderbroken of uitgesteld. Denk aan huur van de locatie, (om)boekingskosten, het huren van geluidsen lichtapparatuur, de catering, al gemaakte kosten voor drukwerk en uitnodigingen, het loon van
artiesten en bar- en deurpersoneel of de huur van bussen voor het vervoer van gasten en apparatuur.
Het evenement gaat definitief niet door
Is het al voor het begin van het evenement bekend dat het evenement niet doorgaat? Dan vergoeden
wij maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polis staat:
 voor de kosten die u al gemaakt heeft en nog moet maken op het moment dat u moet besluiten om
het evenement niet door te laten gaan;
 voor de kosten die te maken hebben met voorbereidingen die u al gedaan heeft.
Het evenement moet definitief voortijdig stopgezet worden
Moet u het evenement definitief stopzetten nadat het begonnen is, maar vóórdat het oorspronkelijk
zou eindigen? Dan vergoeden wij:
 de kosten die te maken hebben op de resterende duur van het evenement.
Het evenement moet uitgesteld worden
Moet u het evenement uitstellen? Dan vergoeden wij:
 kosten die te maken hebben met het uitstellen van het evenement;
 de extra kosten om het evenement na het uitstel weer op te starten.
Het evenement moet onderbroken worden
Moet u het evenement onderbreken? Dan vergoeden wij:
 de kosten die te maken hebben met het onderbreken van het evenement;
 de extra kosten om het evenement na de onderbreking weer op te starten;
 de kosten voor de periode dat het evenement korter heeft geduurd.
3.3 Wat vergoeden wij niet?
U krijgt geen vergoeding als (hoofd)personen niet op komen dagen vanwege:
 vermoeidheid of neurotische of psychische aandoeningen
 menstruatieklachten;
 geslachtsziekten, aids, drugs- of alcoholmisbruik;
 het verlies van de stem van beroepsmatig optredende zangers/zangeressen. Behalve als dit komt
door een ongeval;
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 Wij vergoeden geen schade die verhaalbaar is op een leverings- of onderhoudscontract of een
andere overeenkomst.

4 Dekking Aansprakelijkheid
Deze afspraken zijn alleen geldig als de dekking Aansprakelijkheid op de polis staat en u hier premie
voor heeft betaald.
Met aansprakelijkheid bedoelen wij uw aansprakelijkheid voor schade die u aan personen en of aan
zaken van anderen toebrengt.
4.1 Dekking
U bent verzekerd voor:
 schade waarvoor verzekerden wettelijk aansprakelijk zijn, en die ontstaat als zij voor het
evenement aan het werk zijn of activiteiten ondernemen. Het werk of de activiteiten moeten wel
plaatsvinden tijdens de geldigheidsduur van de verzekering;
 de kosten door of voor ons gemaakt voor verweer of rechtsbijstand. De schade waarvoor u
aansprakelijk gesteld wordt, moet wel gedekt zijn door deze aansprakelijkheidsverzekering.
Verzekerd zijn u en personen of groepen van personen in de rol zoals die op uw polis staan
beschreven:
 uw bestuursleden, op het moment dat zij als bestuurslid werk doen voor het evenement;
 uw medewerkers, op het moment dat zij activiteiten ondernemen voor het evenement.
4.2 Wat zijn de vergoedingen?
Dekkingsoverzicht
€ 500.000,- per gebeurtenis
€ 125,- eigen risico per gebeurtenis voor materiële schade
€ 500,- eigen risico per gebeurtenis voor schade aan motorvoertuigen
Maximaal verzekerd bedrag
Als u schade aan personen of aan hun zaken toebrengt en deze schade moet worden betaald,
vergoeden wij ten hoogste het maximaal verzekerde bedrag van € 500.000 per gebeurtenis en per
evenement, voor alle verzekerden samen.
Eigen risico
Voor materiële schade geldt een eigen risico van € 125 per gebeurtenis. Het eigen risico is het
afgesproken deel van een schade dat u zelf moet betalen. Dit trekken wij af van de schadevergoeding.
Voor schade aan motorvoertuigen geldt een eigen risico van € 500 per gebeurtenis.
4.3 Wat vergoeden wij niet?
Wij vergoeden geen kosten voor aansprakelijkheid in de volgende situaties:
 Vermissing en diefstal
Wij vergoeden geen schade door diefstal, verduistering, omwisseling of het verlies van:
 kleding;
 sieraden;
 kunstvoorwerpen;
 geld;
 papieren met geldwaarde.
 Gehuurde locatie
Wij vergoeden geen schade aan de gehuurde locatie, terreinen en objecten.
 Eten en drinken
Wij vergoeden geen schade die ontstaat door het eten en drinken van bedorven, geïnfecteerd of
besmet voeding.
 Inhuur
Wij vergoeden geen schade aan ingehuurde niet verzekerde personen en hun spullen.
 Onderlinge aansprakelijkheid
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Wij geven geen vergoeding voor schade door verzekerde(n) aan zaken van (een) andere
verzekerde(n).
Zaken die u huurt, bewaart, repareert of leent
Wij vergoeden geen schade, waarvoor een verzekerde aansprakelijk is, aan zaken die u of een
andere verzekerde:
 bewaart;
 bewerkt;
 behandelt;
 huurt;
 repareert;
 vervoert;
 in bruikleen heeft;
 om een andere reden bij u heeft.
Schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen
Wij vergoeden geen schade door, met of aan een motorrijtuig of luchtvaartuig dat:
 u of een andere verzekerde bezit, bestuurt of gebruikt;
Wel gedekt is de aansprakelijkheid:
 voor schade veroorzaakt met of door aanhangwagens die losgemaakt of losgeraakt zijn van
een motorrijtuig maar veilig buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen;
 voor schade die ontstaat door het laden of lossen van motorrijtuigen;
 voor schade die veroorzaakt wordt door u of een andere verzekerde als passagier van een
motorrijtuig of luchtvaartuig.
Schade door vaartuigen
Wij vergoeden geen schade veroorzaakt door, met of aan een vaartuig dat u of een andere
verzekerde bezit, bestuurt, gebruikt of laat besturen of gebruiken. Wij vergoeden wel schade die
wordt veroorzaakt door u of een andere verzekerde als passagier van een vaartuig.
Schade door geleverde zaken
Wij vergoeden geen kosten voor aansprakelijkheid:
 voor schade aan zaken, geleverd door een verzekerde;
 voor schade aan zaken, geleverd onder verantwoordelijkheid van een verzekerde;
 voor schade en kosten die te maken hebben met het terughalen, vervangen, verbeteren of
repareren van zaken die door u geleverd zijn;
 voor schade en kosten die te maken hebben met het terughalen, vervangen, verbeteren of
repareren van zaken die onder uw verantwoordelijkheid geleverd zijn.
Schade door verrichte werkzaamheden
Wij vergoeden geen schade en kosten die te maken hebben met het opnieuw uitvoeren van
werkzaamheden waarvoor u verantwoordelijk bent en die opnieuw moeten worden uitgevoerd. Het
maakt hierbij niet uit wie schade heeft of kosten heeft gemaakt.
Wij vergoeden geen schade voor aansprakelijkheid door (contractuele) afspraken over boetes,
schadevergoedingen, garanties of vrijwaringen met een andere partij waar u werkzaamheden voor
uitvoert. Behalve als u ook aansprakelijk zou zijn voor een schade als deze afspraken niet zouden
zijn gemaakt.
Milieuverontreiniging
Wij vergoeden geen kosten voor aansprakelijkheid voor schade door bodem-, lucht- of
waterverontreiniging.

5 Dekking Ongevallen
Deze afspraken zijn alleen geldig als de dekking Ongevallen op de polis staat en u hier premie voor
heeft betaald.
5.1 Dekking
De hieronder genoemde verzekerde gebeurtenissen moeten hebben plaatsgevonden tijdens de
looptijd van uw verzekering.
U bent verzekerd als een verzekerde overlijdt of blijvend invalide wordt door een ongeval tijdens en in
verband met het evenement en op het evenementsterrein. Het overlijden of de blijvende invaliditeit
mag alleen het directe gevolg zijn van dit ongeval.
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Verzekerd zijn de personen die op de lijst staan die u bij het aanvraagformulier heeft gedaan.
5.2 Wat zijn de vergoedingen?
Dekkingsoverzicht
Combinatie I:
Combinatie II:

€ 2.500,- bij overlijden per persoon
€ 12.500,- bij blijvende invaliditeit per persoon
€ 5.000,- bij overlijden per persoon
€ 25.000,- bij blijvende invaliditeit per persoon

Maximale uitkering voor alle verzekerden samen: € 125.000,- bij overlijden
€ 175.000,- bij blijvende invaliditeit

Wat wij maximaal vergoeden, hangt af van de verzekering die u heeft gekozen. U vindt de verzekerde
bedragen in het dekkingsoverzicht. Op uw polis staat voor welke verzekering u heeft gekozen.
Heeft u recht op vergoeding van de wettelijke rente? Dan vergoeden wij die tot maximaal 4% op
jaarbasis.
Bij overlijden
Overlijdt u of een andere verzekerde door een ongeval? En komt dit direct en alleen door dit ongeval?
Dan keren wij het verzekerde bedrag uit voor overlijden. Dit bedrag vindt u op uw polis. Is door dit
ongeval eerder al een uitkering voor blijvende invaliditeit ontvangen? Dan halen wij dat bedrag van de
uitkering voor overlijden af.
Overlijden door het ongeval tijdens vaststelling blijvende invaliditeit
Overlijdt u aan de gevolgen van het ongeval voordat wij het percentage van blijvende invaliditeit
hebben bepaald? Dan keren wij alleen het verzekerde bedrag uit voor overlijden.
Overlijden door een andere oorzaak dan het ongeval tijdens vaststelling blijvende invaliditeit
Overlijdt u aan een andere oorzaak dan het ongeval voordat wij hebben bepaald hoe invalide u bent?
Dan gebruiken wij de laatste informatie die wij over uw invaliditeit hebben om uit te rekenen hoe hoog
de uitkering is.
Bij blijvende invaliditeit
Raakt u door een ongeval blijvend invalide? En komt dat direct en alleen door dit ongeval? Dan krijgt u
een uitkering voor blijvende invaliditeit. Hoeveel wij uitkeren, hangt af van de mate van invaliditeit dat
u heeft. Voor de hoogte van de uitkering bepalen wij het percentage dat u blijvend invalide bent.
Hiervoor gebruiken wij de richtlijnen van de American Medical Association (AMAguide, laatste versie),
aangevuld met die van de Nederlandse specialistenvereniging. Wij houden hierbij geen rekening met
wat de invaliditeit betekent voor uw (toekomstige) beroep of uw (toekomstige) bezigheden.
Het percentage van het verzekerde bedrag dat u krijgt, is gelijk aan het percentage van blijvende
invaliditeit. Wij stellen het percentage van blijvende invaliditeit pas vast als u niet verder kunt genezen.
Dus op het moment dat uw toestand niet meer verandert. Is dit binnen 24 maanden na de melding van
het ongeval nog niet het geval? Dan bepalen wij de mate van invaliditeit op basis van de invaliditeit die
wij in de toekomst verwachten. Hiervoor gebruiken wij de laatste medische informatie.
Bij meer dan één ongeval
Bent u betrokken bij meer dan één ongeval? Dan krijgt u nooit meer dan één keer het maximaal
verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit dat op uw polis staat.
Bestaande kwaal
Worden de gevolgen van een ongeval vergroot, doordat u al ziek bent? Of door een abnormale
toestand van lichaam of geest? Dan keren wij nooit meer uit dan dat wij voor hetzelfde ongeval aan
een volledig gezond persoon zouden hebben uitgekeerd.
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Bestaande invaliditeit
Was u al invalide? En verergert dat door een ongeval? Dan kijken wij naar de mate van invaliditeit
vóór het ongeval en de mate van invaliditeit ná het ongeval. Wij gaan uit van de uitkering die u zou
krijgen ná het ongeval en trekken daarvan een bedrag af voor uw invaliditeit van vóór het ongeval.
5.3 Wat vergoeden wij niet?
U krijgt geen vergoeding bij:
 Ziekte
Wij keren niet uit voor ongevallen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een ziekte of door
een abnormale toestand van lichaam of geest van u of een andere verzekerde.
 Sport, wedstrijden of waaghalzerij
Wij keren niet uit voor ongevallen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door:
 professionele sportbeoefening van u of een andere verzekerde;
 roekeloosheid van u of een andere verzekerde;
 het deelnemen aan of beoefenen van gevaarlijke activiteiten (zoals bergsporten,
parachutespringen, bobsleeën, rodelen, parasailing of het springen op een springkussen) door
u of een andere verzekerde;
 deelname aan snelheidswedstrijden met voer- of vaartuigen van u of een andere verzekerde.
Met uitzondering van betrouwbaarheids- en puzzelritten, waarbij het snelheidselement niet
belangrijk is;
 het (mee)rijden op een motor van 50 cc of meer.

6 Dekking Objecten
Deze afspraken zijn alleen geldig als de dekking Objecten op de polis staat en u hier premie voor
heeft betaald.
6.1 Dekking
U bent verzekerd voor schade aan, of vermissing van objecten die voor het evenement worden
gebruikt en die zich op de plek van het evenement bevinden. Het moeten wel uw objecten zijn of
objecten waarvoor u verantwoordelijk bent. En de objecten mogen niet bij een andere verzekeraar
verzekerd zijn.
De schade of de vermissing moet zijn veroorzaakt door:
 brand, ontploffing en kortsluiting, ook als dit is veroorzaakt door een eigen gebrek;
 diefstal na inbraak uit een afgesloten gebouw en/of ruimte. Ook diefstal uit een evenemententent is
verzekerd als deze permanent wordt bewaakt;
 storm. Met een storm bedoelen wij windkracht 7 op de schaal van Beaufort of meer.
Overige kosten
U bent ook verzekerd voor:
 kosten die u maakt om schade te voorkomen of te verminderen;
 opruimingskosten. Dat zijn kosten die u moet maken voor het opruimen of afbreken van een
verzekerd voorwerp dat stuk of beschadigd is;
 kosten van deskundigen voor het vaststellen van de schade.
6.2 Wat zijn de vergoedingen?
Dekkingsoverzicht
Voor verzekerde object(en) per gebeurtenis:
Eigen risico per gebeurtenis voor brand, storm en inbraak

Maximaal het verzekerde bedrag
€ 225,-

Reparatie
Heeft u schade aan verzekerde objecten, maar is de schade te repareren? Dan vergoeden wij de
reparatiekosten tot maximaal de dagwaarde min de restanten, tot maximaal het verzekerde bedrag dat
op uw polis staat.
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Wij verwachten dat u ons de mogelijkheid geeft om de schade aan uw object te onderzoeken. Ons
onderzoek moet plaatsvinden voordat u het object laat repareren of vervangen.
Diefstal, vermissing of onherstelbare beschadiging
Zijn verzekerde objecten gestolen, vermist of onherstelbaar beschadigd? Dan vergoeden wij de
dagwaarde van de verzekerde goederen tot maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polis staat,
verminderd met de waarde van eventuele restanten.
Extra vergoeding
Bovenop het bedrag dat wij maximaal vergoeden bij schade, diefstal of vermissing, krijgt u een extra
vergoeding voor:
 kosten die u maakt om schade te voorkomen of te verminderen. Wij vergoeden maximaal het
verzekerde bedrag dat op uw polis staat;
 opruimingskosten. Dat zijn kosten voor het opruimen of afbreken van een verzekerd voorwerp dat
stuk is of is beschadigd. Wij vergoeden maximaal 10% van het verzekerde bedrag dat op uw polis
staat.
Eigen risico
Per gebeurtenis geldt een eigen risico van € 225,- voor brand, storm en inbraak. Het eigen risico is het
afgesproken deel van een schade dat u zelf moet betalen. Dit trekken wij af van de schadevergoeding.
6.3 Wat vergoeden wij niet?
U krijgt geen vergoeding bij:
 Noodreparaties
Wij vergoeden geen extra kosten die u maakt om iets sneller te vervangen of te repareren. Of extra
kosten voor het doen van een noodreparatie. Tenzij hiermee de schade wordt verminderd.
 Contract
Wij vergoeden geen schade die verhaalbaar is op een leverings- of onderhoudscontract of een
andere overeenkomst.
 Niet voldoen aan verplichtingen
Wij vergoeden geen kosten als u niet aan uw verplichtingen voldoet. U moet bijvoorbeeld schade
proberen te voorkomen en meewerken bij de behandeling van een schade. Uw verplichtingen
staan in afspraak 8.
 Bakken, braden en frituren
Wij vergoeden geen brandschade die veroorzaakt is door bakken, braden of frituren
 Onvoldoende zorg
U doet er alles aan te om te voorkomen dat uw spullen worden gestolen.

7 Hoe handelen wij uw schade af?
Wij stellen vast hoeveel schade u heeft met behulp van de gegevens die u ons geeft. Wij vergoeden
de schade en reparatiekosten naar Nederlandse maatstaven.
7.1 Externe schade expert
 Wij kunnen de schade laten vaststellen door een externe schade expert.
Vindt u het vastgestelde schadebedrag te laag? Dan mag u zelf een schade expert kiezen, die
overleg moet hebben met onze schade expert. Als deze twee schade experts het niet eens worden
over het schadebedrag, benoemen zij samen een derde schade expert. Die stelt de omvang van
de schade voor u en voor ons bindend vast.
 De redelijke kosten van uw schade expert en van de eventuele derde schade expert vergoeden wij.
7.2 Bij diefstal
Zijn verzekerde objecten gestolen? Dan krijgt u pas een schadevergoeding als u de eigendom ervan
en alle bijbehorende documenten aan ons overdraagt. Worden uw verzekerde objecten
teruggevonden? Dan mag u deze terugnemen. U moet dan wel eerst de schadevergoeding, die wij u
betaald hebben, aan ons terugbetalen. De schade aan verzekerde objecten, die is ontstaan in de tijd
dat uw verzekerde objecten gestolen waren, wordt na vaststelling door een externe schade expert in
mindering gebracht op het bedrag dat u ons moet terugbetalen.
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7.3 Uitbetaling
 Wij betalen zo snel mogelijk nadat wij alle gegevens hebben ontvangen die nodig zijn om de
schade te beoordelen.
 Alleen u heeft recht op vergoeding. Als u of een andere verzekerde overlijdt dan hebben alleen uw
wettige erfgenamen, op vertoon van een akte van erfrecht, recht op vergoeding.

8 Wat verwachten wij van u?
Wij wijzen u op uw verplichtingen. Houdt u zich niet aan deze verplichtingen en schaadt u onze
belangen, dan heeft u geen recht op een vergoeding.
8.1 Juiste en volledige gegevens opgeven en tijdig wijzigingen doorgeven
 Wij verwachten van u bij het aanvragen van de verzekering dat u de juiste en volledige gegevens
geeft. Ontdekken wij achteraf dat de gegevens op uw polis niet kloppen? Dan kan dat gevolgen
hebben voor de vergoeding en de voortzetting van de verzekering. Zo nodig passen wij uw premie
en/of de voorwaarden aan of beëindigen wij uw verzekering, eventueel met terugwerkende kracht.
U krijgt daarvan bericht.
 U dient wijzigingen die betrekking hebben op het verzekerde risico tijdig aan ons door te geven.
Gebeurt er iets tijdens de looptijd van uw verzekering dat wij moeten weten? Of verandert er iets
anders? Dan moet u ons dit direct laten weten. Ook hier geldt dat wij dan zo nodig uw premie en/of
de verzekeringsafpsraken aanpassen of uw verzekering beëindigen, eventueel met terugwerkende
kracht.
 Gaat u in het buitenland wonen? Dan moet u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Wij
beëindigen dan de verzekering.
8.2 Schade voorkomen
U moet er alles aan doen om schade te voorkomen en te beperken.
8.3 Aangifte doen
Bij schade door diefstal, vandalisme, doorrijden na een verkeersongeval of verlies van uw verzekerde
voorwerpen moet u direct aangifte doen bij de politie in de plaats waar de schade plaatsvond. Is
aangifte daar niet mogelijk? Dan moet u dit alsnog doen bij de eerste mogelijkheid die u heeft. Het
bewijs van deze aangifte(n) moet u ons toesturen.
8.4 Schade melden
Meld uw schade zo snel mogelijk bij ons.
U moet bij elke schade altijd een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan uw
verzekeringsadviseur sturen. Doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 maanden na de
gebeurtenis.
8.5 vergunningen voor evenement
U moet voor het evenement de benodigde vergunningen hebben en u aan de voorwaarden houden
die in de vergunningen staan vermeld.
8.6 Medewerking verlenen
Wij vragen u om mee te werken. Dat betekent dat u:
 aanwijzingen van ons of onze deskundigen opvolgt;
 volledig meewerkt aan de behandeling van de schade en onderzoeken;
 niets doet wat onze belangen schaadt;
 ons alle informatie geeft die nodig is om aan te tonen dat u recht heeft op vergoeding;
 originele bewijsstukken, gegevens en documenten zo snel mogelijk stuurt naar ons of naar de
deskundige(n) die we hebben ingeschakeld;
 meewerkt als wij een schade op een ander willen verhalen;
 ons de machtigingen verleent die wij nodig hebben om de schade te kunnen behandelen.
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Zorg ervoor dat u bij een verzoek om vergoeding uw verzekeringsgegevens en rekeningen voor ons
beschikbaar heeft. Alle mededelingen en opmerkingen die u hierbij doet, helpen ons om de schade
beter vast te stellen en het recht op vergoeding beter te bepalen.

9 Begrippenlijst
De begrippenlijst hoort bij deze verzekeringsafspraken. In deze verzekeringsafspraken zijn bepaalde
woorden onderstreept. U kunt hieronder lezen wat deze woorden betekenen.
Anker Insurance Company n.v.
Anker Insurance Company n.v. is gevestigd aan de Paterswoldseweg 812, 9728 BM te Groningen. Wij
zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12000661 en hebben een
vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB). U kunt meer informatie over ons opvragen via
www.afm.nl en www.dnb.nl.
Blijvende invaliditeit
Onder blijvende invaliditeit verstaan wij blijvend functieverlies van lichaamsdelen of organen.
Evenement
Een verzekerde gebeurtenis waarvoor u kosten gemaakt heeft of financiële verplichtingen bent
aangegaan.
Externe schade expert
Dit is een deskundig persoon in een bepaald vakgebied, in dit geval op het gebied van vaststellen van
schades. Een externe expert is iemand die wij inschakelen van een ander bedrijf.
Dagwaarde
De nieuwwaarde van het voorwerp verminderd met een bedrag voor veroudering of slijtage.
Deskundige
Een deskundige die is aangesloten bij een erkende expertiseorganisatie.
Gebeurtenis
Elk voorval binnen de geldigheidsduur van de verzekering waardoor schade ontstaat.
Nieuwwaarde
Het bedrag dat u nodig heeft om een nieuw voorwerp van dezelfde soort en kwaliteit als het oude
voorwerp te kopen.
Ongeval
Onder een ongeval verstaan wij een gebeurtenis waarbij u letsel oploopt door plotseling geweld van
buitenaf. Het letsel moet zijn vastgesteld door een arts. Onder een ongeval verstaan wij ook de
volgende gebeurtenissen:
 bevriezing, verdrinking, verstikking of zonnesteek;
 verhongering, uitdroging, uitputting en zonnebrand veroorzaakt doordat u onvoorzien geïsoleerd
raakt;
 acute vergiftiging door iets anders dan voedings-, genot of geneesmiddelen;
 besmetting of vergiftiging door een onvrijwillige val in water of op een andere vloeibare stof, of op
een vaste stof;
 een wondinfectie of bloedvergiftiging door het ongeval;
 complicaties en verergeringen door de eerste hulp die u krijgt na het ongeval, of door een medisch
noodzakelijke behandeling die u na het ongeval krijgt;
 het plotseling scheuren van spieren of pezen en het plotseling oplopen van een verstuiking of
ontwrichting;
 het ongewild binnenkrijgen van een stof of voorwerp, waardoor u letsel oploopt.
Schade
Schade door een verzekerde gebeurtenis.
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Ziekte
Iedere aantasting van de gezondheid van een verzekerde. De aantasting van de gezondheid moet zo
ernstig zijn, dat de persoon niet op het evenement kan komen. De ziekte moet zijn vastgesteld door
een arts.
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