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Wat u van ons kunt verwachten

Beste klant,
Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze kortlopende verzekeringen en de Algemene
Voorwaarden voor onze Bruiloftverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden. Om ervoor te
zorgen dat u goed weet waar u wel en niet voor verzekerd bent, raden wij u aan de voorwaarden goed door te lezen.
De dekking van de Bijzondere Voorwaarden is alleen geldig als deze op het polisblad staat en u hier premie voor
heeft betaald. U hoeft alleen de voorwaarden te lezen en te bewaren die voor u gelden.
Met de Bruiloftverzekering van de Europeesche is uw bruiloft goed verzekerd. Hieronder leest u wat u moet doen als u
schade heeft, als u hulp nodig heeft of onkosten moet maken.
HOE CLAIMT U SCHADE?
Is er schade ontstaan tijdens uw bruiloft of is uw bruiloft niet doorgegaan? Meld dit dan met behulp van het
schadeformulier aan uw verzekeringsadviseur. U kunt dit formulier opvragen bij uw verzekeringsadviseur of downloaden
op www.europeesche.nl. Voor een snelle schadeafhandeling, vragen wij u de schade goed en volledig te omschrijven en
alle originele rekeningen, garantiebewijzen, offertes, verklaringen of andere bewijzen mee te sturen.
REPARATIE OF DIEFSTAL?
Wilt u een schade laten repareren? Of is er iets tijdens uw bruiloft 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.
Wij wensen u een prachtige dag
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Algemene Contractvoorwaarden
Kortlopende Verzekeringen

INHOUDSOPGAVE
1
Wanneer begint en eindigt uw verzekering?
2
Wanneer moet u de premie betalen?
3
Wat krijgt u vergoed bij schade door terrorisme?
4
Wat krijgt u vergoed als u dubbel verzekerd bent?
5
Wat verklaart u bij het afsluiten van uw verzekering?
6
Wanneer kunt u geen vergoeding meer opeisen?
7
Binnen welke termijn moet u niet verzekerde kosten
terugbetalen

WANNEER BEGINT EN EINDIGT UW VERZEKERING?

1.1

Op uw polisblad staat wanneer uw verzekering begint en
eindigt.

2

WANNEER MOET U DE PREMIE BETALEN?

2.1

U moet de premie betalen voor uw verzekering begint.
Zodra de dekking begonnen is, geven wij geen premie
terug.

3

WAT KRIJGT U VERGOED BIJ SCHADE DOOR
TERRORISME?

3.1

Schade door terrorisme vergoeden wij volgens het
‘Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse
herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden
N.V. (NHT)’. Daarin staat dat we schadevergoeding
kunnen beperken bij terrorisme, kwaadwillige besmetting
en dergelijke. Meer informatie vindt u op:
www.terrorismeverzekerd.nl.

4

WAT KRIJGT U VERGOED ALS U DUBBEL
VERZEKERD BENT?

4.1

U of een andere verzekerde krijgt geen vergoeding voor
schade die u of een andere verzekerde kunt terugkrijgen
(of zou kunnen terugkrijgen als u deze verzekering niet
had gehad) op één van de volgende manieren:
- via een bestaande garantieregeling of leveringsovereenkomst;
- via een wet, een regeling of een voorziening;
- via een andere verzekering van uzelf (bijvoorbeeld via
uw werkgever) of van een ander (bijvoorbeeld van een
fabrikant, dealer of reparateur).

5

5.1
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geen recht heeft op schadevergoeding. Als u of een
andere verzekerde ons met opzet heeft misleid, hebben wij
het recht de verzekering te beëindigen.
5.2

In de laatste 8 jaar voor het sluiten van deze verzekering:
- hebben wij of heeft een andere verzekeraar geen
verzekering van u opgezegd;
- hebben wij of heeft een andere verzekeraar niet
geweigerd om een verzekering met u af te sluiten of een
verzekering van u te wijzigen;
- hebben wij of heeft een andere verzekeraar geen
beperkende of zwaardere voorwaarden of een hogere
premie toegepast of aan u voorgesteld.

5.3

In de laatste 8 jaar voor het sluiten van deze verzekering
bent u ook niet in aanraking geweest met politie of justitie
als verdachte of voor het uitvoeren van een opgelegde
strafmaatregel, voor:
- diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in
geschrifte of poging(en) daartoe;
- het benadelen van anderen, zoals vernieling of
beschadiging, mishandeling, afpersing en bedreiging of
een misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of
tegen het leven of poging(en) daartoe;
- het overtreden van de Wet wapens en munitie, de
Opiumwet of de Wet economische delicten.

6

WANNEER
OPEISEN?

6.1

Hebben wij u een brief gestuurd waarin wij u meedelen dat
wij definitief het besluit hebben genomen om geen
(verdere) vergoeding(en) uit te keren? Dan verjaart uw
vordering op ons 3 jaar na dagtekening van deze brief. Dat
betekent dat uw vordering dan volgens de wet niet meer
geldig is.

7

BINNEN WELKE TERMIJN MOET U NIET VERZEKERDE
KOSTEN TERUGBETALEN?

7.1

Hebben wij kosten voor u betaald die niet door de
verzekering gedekt zijn? Dan moet u de rekening die wij
daarvoor sturen binnen 30 dagen betalen. Doet u dit niet?
Dan kunnen wij een incassobureau inschakelen.

8

WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE?

8.1

Vertrouwen is één van de uitgangspunten van verzekeren.
Dit vertrouwen wordt soms misbruikt door fraude te plegen.
Onder fraude verstaan wij het met opzet een oneerlijk

KUNT
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VERGOEDING

MEER

ongevallen-

WAT VERKLAART U BIJ HET AFSLUITEN VAN UW
VERZEKERING?
Onze verzekeringen zijn gesloten op de hiernavolgende
voorwaarden die gelden voor u en de medeverzekerden op
deze verzekering. Klopt de informatie uit 5.2 en 5.3 niet, of
niet helemaal en heeft u dit onjuist of niet op het
aanvraagformulier aangegeven, dan moet u ons dat
binnen 14 dagen na ontvangst van uw polisblad laten
weten. Ontdekken wij achteraf dat uw informatie niet klopt,
dan kan dat betekenen dat u of een andere verzekerde
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Wat doen wij bij fraude?
Wat doen we met uw persoonsgegevens?
Welke wetten en regels gelden voor deze
overeenkomst?
Wat kunt u doen als u een klacht heeft?
Welk adres gebruiken wij om u te informeren?
Begrippenlijst
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Dit artikel is
verzekeringen.
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8.2

verzoek om schadevergoeding, reparatie van schade of
vergoeding doen.
Bijvoorbeeld:
- niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd;
- bedragen op de aankoopnota’s veranderen;
- meer claimen dan de geleden schade;
- een afgewezen schade nogmaals opgeven;
- bij het aanvragen van de verzekering met opzet onjuiste
gegevens invullen.

11.2 Vindt u dat uw klacht niet goed is afgehandeld? Leg uw
klacht dan voor aan de Stichting Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509
AG Den Haag. Of bel: 0900-355 22 48. Doe dit binnen 3
maanden nadat wij een definitief besluit hebben genomen
over uw klacht.

Bij fraude nemen wij de volgende maatregelen:
- wij doen aangifte bij de politie;
- wij vergoeden de schade niet en al uitgekeerde
schadevergoedingen worden teruggevorderd;
- wij beëindigen de lopende verzekeringen en de klant die
fraude heeft gepleegd, kan bij ons geen andere
verzekeringen meer afsluiten;
- wij plaatsen de gegevens van de klant die fraude heeft
gepleegd in een of meer registers die ook voor andere
verzekeraars toegankelijk zijn.

12

11.3 Komt u er met ons of KiFiD niet uit? Dan kunt u de klacht
voorleggen aan de bevoegde rechter.
WELK ADRES GEBRUIKEN WIJ OM U TE
INFORMEREN?

12.1 Wij hebben u volgens de wet op de juiste manier
geïnformeerd als wij onze informatie sturen naar:
- uw meest recente adres dat bij ons bekend is;
- uw reis- of verzekeringsadviseur.
13

BEGRIPPENLIJST
In de voorwaarden verstaan wij onder:

8.3

Als u of een andere verzekerde fraude heeft gepleegd,
hebben wij of andere ondernemingen van ASR Nederland
N.V. het recht een verzekering van u direct te beëindigen.
Ook als het gaat om een verzekering waarbij niet is
gefraudeerd.

9

WAT DOEN WE MET UW PERSOONSGEGEVENS?

9.1

Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering worden
aan u persoonsgegevens gevraagd en eventuele andere
gegevens. Deze gegevens gebruiken wij om met u een
verzekeringscontract te kunnen sluiten en om dat contract
te kunnen onderhouden. We gebruiken de gegevens ook
om fraude te bestrijden en om u op de hoogte te houden
van onze producten en diensten. Deze laatstgenoemde
activiteiten vinden in principe plaats via uw reis- of
verzekeringsadviseur. Op de verwerking van de
persoonsgegevens is de gedragscode ‘Verwerking
Persoonsgegevens
Financiële
Instellingen’
van
toepassing. Hierin staan de rechten en plichten van
partijen bij de verwerking van gegevens genoemd. De
volledige tekst kunt u opvragen bij het informatiecentrum
van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509
AL Den Haag, telefoon (070) 333 87 77.

9.2

Wij kunnen uw gegevens raadplegen en melden bij de
Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) te Zeist. Dit
kunnen we doen omdat wij risico’s willen beheersen en
fraude tegen willen gaan. Het privacyreglement van de
Stichting CIS is van toepassing (zie www.stichtingcis.nl).
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WELKE WETTEN EN REGELS GELDEN VOOR DEZE
OVEREENKOMST?

Europeesche: Europeesche Verzekering Maatschappij
N.V. Ook aangeduid als ‘wij’ en ‘ons’.
Polisblad: Het verzekeringsbewijs.
Poliskosten: Administratiekosten om een verzekering op
te maken.
Premie: Het bedrag dat u voor uw verzekering betaalt.
Terugvorderen: Het terugeisen van een vergoeding die
teveel of onterecht vergoed is.
U: De verzekeringnemer: persoon, instelling, organisatie,
vereniging of school die de verzekering afsluit. In de
voorwaarden noemen wij de verzekeringnemer ‘u’.
Vergoeding: Het schadebedrag of de kosten van hulp
voor schade, kosten of verliezen.
Verzekerde: De verzekeringnemer en eventueel andere
op het polisblad of in de voorwaarden genoemde
personen.
Verzekering: Een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer.

10.1 Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht
van toepassing.
11

WAT KUNT U DOEN ALS U EEN KLACHT HEEFT?

11.1 Als u ontevreden bent over deze verzekering, of over onze
dienstverlening, kunt u een klacht bij ons indienen. Stuur
een brief of e-mail aan de directie van Europeesche
Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam,
info@europeesche.nl.
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Algemene Voorwaarden
Bruiloftverzekering

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene Contractvoorwaarden Kortlopende Verzekeringen.

INHOUDSOPGAVE
1
Waar is uw verzekering geldig?
2
Waarvoor bent u verzekerd?
3
Wat krijgt u vergoed?
4
Wanneer krijgt u geen vergoeding?
Premie niet betaald
Opzet
Onjuiste informatie bij de aanvraag
Misdrijf
Alcohol en drugs
Molest, atoomkernreacties, kaping en
verbeurdverklaring
Niet voldoen aan verplichtingen
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1

WAAR IS UW VERZEKERING GELDIG?

1.1

De verzekering is geldig binnen het gebied dat op uw
polisblad genoemd wordt.

2

WAARVOOR BENT U VERZEKERD?

2.1

U bent verzekerd voor de gebeurtenissen die genoemd zijn
in de Bijzondere Voorwaarden onder “Waarvoor bent u
verzekerd?”

3

WAT KRIJGT U VERGOED?

7

4.6

4.7

4.8
3.1

Wij vergoeden de kosten die genoemd zijn in de
Bijzondere Voorwaarden onder “Waarvoor bent u
verzekerd?”

4

WANNEER KRIJGT U GEEN VERGOEDING?

4.1

Premie niet betaald
Wij vergoeden geen kosten als u de premie voor deze
verzekering niet heeft betaald.

4.9

4.2

Opzet
Wij vergoeden geen schade als u met opzet een oneerlijk
verzoek om vergoeding heeft gedaan. U krijgt dan ook
geen vergoeding voor de onderdelen waarover u wel
eerlijk bent geweest.

4.3

Wij vergoeden geen schade die met opzet of met uw wil of
toestemming wordt veroorzaakt of die door bewuste
roekeloosheid ontstaat.

4.4

Wij vergoeden geen schade als u opzettelijk niet de
waarheid vertelt. Of als u niet volledig over een schade of
gebeurtenis bent. Of als u fraude pleegt.

4.5

6
6
6
6
6
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Wij vergoeden geen kosten als u bij de aanvraag van de
verzekering niet alle of niet de juiste informatie heeft
gegeven over uw situatie, met de opzet ons te misleiden.
Kosten die we al vergoed hebben zullen we dan
terugvorderen.
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.
Molest, atoomkernreacties, kaping en verbeurdverklaring
Wij vergoeden geen kosten bij schade die ontstaat door
molest, atoomkernreacties, het bijwonen van een kaping
en verbeurdverklaring. Een verbeurdverklaring is het in
beslag nemen van voorwerpen door een overheid of
andere instantie.
Deze gebeurtenissen zien wij als molest:
- binnenlandse onlusten: georganiseerde gewelddadige
handelingen op verschillende plaatsen binnen een staat;
- burgeroorlog: een gewelddadige strijd tussen meerdere
inwoners van een zelfde staat;
- gewapend conflict: als staten of georganiseerde partijen
elkaar (of de een de ander) bestrijden met wapens of
militaire machtsmiddelen, en ook een gewapend
optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties;
- muiterij: een georganiseerde gewelddadige beweging
van leden van de gewapende macht, die is gericht tegen
het gezag waaronder zij gesteld zijn;
- oproer: een georganiseerde plaatselijke gewelddadige
beweging, gericht tegen het openbaar gezag;
- opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een
staat, gericht tegen het openbaar gezag.

Onjuiste informatie bij de aanvraag
Wij vergoeden geen kosten als u bij de aanvraag van de
verzekering niet alle of niet de juiste informatie heeft
gegeven over uw situatie, en als wij de verzekering niet
zouden hebben gesloten als wij de juiste informatie
meteen hadden gehad.
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Terugvorderen schade en kosten
Hoe handelen wij uw schade af?
Schadebedrag
Uitbetaling
Wat zijn uw verplichtingen?
Juiste gegevens opgeven en wijzigingen doorgeven
Vergunningen voor bruiloft
Schade voorkomen
Schade melden
Aangifte doen
Medewerking verlenen
Begrippenlijst

5

6.7

Niet voldoen aan verplichtingen
4.10 Wij vergoeden geen kosten als u niet aan uw
verplichtingen voldoet. Uw verplichtingen staan in artikel 6.
Terugvorderen schade en kosten
4.11 Kosten die wij vergoed hebben of uitkeringen die wij
gedaan hebben zullen wij dan terugvorderen.
5

5.1

5.2

5.3

HOE HANDELEN WIJ UW SCHADE AF?

De kosten van u en uw deskundige en van de eventuele
derde deskundige vergoeden wij als u gelijk krijgt en wij
een aanvullende vergoeding betalen.
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 overlijdt, dan
hebben alleen uw wettige erfgenamen recht op
vergoeding.

6

WAT ZIJN UW VERPLICHTINGEN?

6.1

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.

6.3

6.4

6.5

6.6

6.8

Schadebedrag
Vindt u het vastgestelde schadebedrag te laag? Dan mag
u zelf een tweede deskundige kiezen, die overleg moet
hebben met onze deskundige. Als deze twee deskundigen
het niet eens worden over het schadebedrag, benoemen
zij samen een derde deskundige. Die stelt de omvang van
de schade voor u en voor ons bindend vast.

5.4

6.2

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.
Medewerking verlenen
Wij vragen u om mee te werken. Dat betekent dat:
- u aanwijzingen van ons of onze deskundigen opvolgt;
- u volledig meewerkt aan de behandeling van de schade
en onderzoeken;
- u niets doet wat onze belangen schaadt;
- u ons alle informatie geeft die nodig is om aan te tonen
dat u recht heeft op vergoeding;
- u originele bewijsstukken, gegevens en documenten zo
snel mogelijk stuurt naar ons of naar de deskundige(n)
die we hebben ingeschakeld;
- u meewerkt als wij een schade op een ander willen
verhalen;
- u ons de machtigingen verleent die wij die nodig hebben
om de schade te kunnen behandelen.

6.9

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.

7

BEGRIPPENLIJST
Blijvende invaliditeit: Onder blijvende invaliditeit verstaan
wij blijvend functieverlies van lichaamsdelen of organen.

Juiste gegevens opgeven en wijzigingen doorgeven
U bent verplicht om ons bij het aanvragen van de
verzekering de juiste gegevens te geven. Ontdekken wij
achteraf dat de gegevens op uw polisblad 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.

Bruiloft: Een verzekerde gebeurtenis waarvoor u kosten
gemaakt heeft of financiële verplichtingen bent aangegaan.

U bent verplicht om wijzigingen aan ons door te geven.
Gebeurt er iets tijdens de looptijd van uw verzekering dat
wij moeten weten? Is bijvoorbeeld het verzekerd bedrag
niet meer voldoende? Of verandert er iets anders? Dan
moet u ons dit direct laten weten.

Onder een ongeval verstaan wij ook de volgende
gebeurtenissen:
- bevriezing, verdrinking, verstikking of zonnesteek;
- verhongering,
dorst,
uitputting
en
zonnebrand
veroorzaakt doordat u onvoorzien geïsoleerd raakt;
- acute vergiftiging door iets anders dan voedings-, genotof geneesmiddelen;
- besmetting door ziektekiemen bij een onvrijwillige val in
water of een andere 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.

Gebeurtenis: Elk voorval binnen de geldigheidsduur van
de verzekering waardoor schade ontstaat.
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.

Vergunningen voor bruiloft
U moet voor de bruiloft de benodigde vergunningen
hebben en u aan de voorwaarden houden die in de
vergunningen staan vermeld.
Schade voorkomen
U moet er alles aan doen om schade te voorkomen en te
beperken.
Schade melden
U moet ons de schade zo snel mogelijk melden.
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Bijzondere Voorwaarden
Bruiloftverzekering

Regen: neerslag in de vorm van regen, hagel of sneeuw
die is gevallen in de verzekerde periode die op uw polisblad staat. De hoeveelheid neerslag wordt vastgesteld
door het meetpunt van de KNMI dat het dichtst bij de
plaats van de bruiloft is. De hoeveelheid hagel en sneeuw
wordt uitgedrukt in de geregistreerde hoeveelheid
smeltwater.
Schade: De kosten die
verzekerde gebeurtenis.

u

moet

maken

voor

een

Ziekte: iedere aantasting van de gezondheid van een
verzekerde. De aantasting van de gezondheid moet zo
ernstig zijn, dat de persoon niet op de bruiloft kan komen.
De ziekte moet zijn vastgesteld door een arts.
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Algemene Voorwaarden
Niet doorgaan Bruiloft

In de Bijzondere Voorwaarden Niet doorgaan bruiloft staan de afspraken die u met ons maakt als u een dekking voor Niet doorgaan
bruiloft bij uw Bruiloftverzekering afsluit. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene Contractvoorwaarden en de
voorwaarden van onze Bruiloftverzekering. De dekking van deze voorwaarden is alleen geldig als deze op het polisblad staat en u hier
premie voor heeft betaald.

INHOUDSOPGAVE
1
Wie zijn er verzekerd?
2
Waarvoor bent u verzekerd?
3
Wat krijgt u vergoed?
De bruiloft gaat definitief niet door
De bruiloft moet definitief voortijdig stopgezet worden
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1

WIE ZIJN ER VERZEKERD?

1.1

Verzekerd zijn:
- het bruidspaar dat de sluiting van hun huwelijk of een
jubileum daarvan viert, en hun
- ouders;
- kinderen en hun partners;
- broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, zwagers en
schoonzussen;
- ooms en tantes en hun partners
- kinderen van broers en zusters van het bruidspaar
- de bij het huwelijk aanwezige en als zodanig opgegeven
ceremoniemeester(s) en getuigen.

1.2

Ceremoniemeesters en getuigen van 81 jaar of ouder zijn
niet verzekerd.

2

WAARVOOR BENT U VERZEKERD?

2.1

De hieronder genoemde verzekerde gebeurtenissen
moeten hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd van uw
verzekering.

2.2

U bent verzekerd voor de kosten die u moet maken als de
bruiloft door omstandigheden waar u niets aan kunt doen
en tegen uw wil:
- niet door kan gaan;
- moet worden uitgesteld;
- voortijdig en definitief moet worden stopgezet;
- moet worden onderbroken.

4

WAT KRIJGT U VERGOED?

3.1

Wij vergoeden de kosten voor het niet doorgaan, stoppen
of uitstellen van de bruiloft. U ontvangt maximaal het
verzekerde bedrag dat op uw polisblad staat. Dit
verminderen wij met alle inkomsten van de bruiloft en
eventuele besparingen.

3.2

3.3

3.4

Onder kosten verstaan we de extra kosten die u heeft als
de bruiloft niet doorgaat, stopt of wordt onderbroken of
uitgesteld.
Denk
aan
huur
van
de
locatie,
(om)boekingskosten, het huren van geluids- en
lichtapparatuur, de catering, al gemaakte kosten voor
drukwerk en uitnodigingen, het loon van artiesten en bar-
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en deurpersoneel of de huur van bussen voor het vervoer
van gasten en apparatuur.

3.5
3

De bruiloft moet uitgesteld worden
De bruiloft moet onderbroken worden
Kosten voor schade of ongevallen
Wanneer krijgt u geen vergoeding?

3.6

9

De bruiloft gaat definitief niet door
Is het al voor het begin van de bruiloft bekend dat de
bruiloft niet doorgaat? Dan vergoeden wij maximaal het
verzekerde bedrag dat op uw polisblad staat:
- voor de kosten die u al gemaakt heeft en nog moet
maken op het moment dat u moet besluiten om de
bruiloft niet door te laten gaan.
- voor de kosten die te maken hebben met voorbereidingen die u al gedaan heeft.
De bruiloft moet definitief voortijdig stopgezet worden
Moet u de bruiloft definitief stopzetten nadat het begonnen
is, maar vóórdat het oorspronkelijk zou eindigen? Dan
vergoeden wij:
- de kosten als deze betrekking hebben op de periode
waarin de bruiloft niet is doorgegaan;
- de kosten die te maken hebben met het eerder stoppen
van de bruiloft.
De bruiloft moet uitgesteld worden
Moet u de bruiloft uitstellen? Dan vergoeden wij:
- de kosten die te maken hebben met het uitstellen van de
bruiloft;
- de extra kosten om de bruiloft na het uitstel weer op te
starten.
De bruiloft moet onderbroken worden
Moet u de bruiloft onderbreken? Dan vergoeden wij:
- de kosten die te maken hebben met het onderbreken
van de bruiloft;
- de extra kosten om de bruiloft na de onderbreking weer
op te starten;
- de kosten voor de periode dat de bruiloft korter heeft
geduurd.
Kosten voor schade of ongevallen
Wij vergoeden ook de kosten die u moet maken om
schade of ongevallen te voorkomen. U krijgt hiervoor
maximaal het totale verzekerde bedrag dat op uw polisblad
staat.

4

WANNEER KRIJGT U GEEN VERGOEDING?

4.1

Wij vergoeden geen kosten voor het niet doorgaan van het
evenement als dit komt:
doordat jubilarissen of (hoofd)personen die bij het
verzekerde evenement betrokken zijn 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 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;
- door het niet voldoen aan de voorwaarden die worden
gesteld in de vergunningen of toestemmingen;
- doordat partijen die bij het evenement betrokken zijn zich
niet aan hun contract houden. Behalve als het om
overmacht gaat;
- door dreiging met aanslagen. Zoals een bommelding.

4.2

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

In de Bijzondere Voorwaarden Niet verschijnen van personen staan de afspraken die u met ons maakt als u een dekking voor Niet
verschijnen van personen bij uw Bruiloftverzekering afsluit. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene
Contractvoorwaarden en de voorwaarden van onze Bruiloftverzekering. De dekking van deze voorwaarden is alleen geldig als deze op
het polisblad staat en u hier premie voor heeft betaald.

INHOUDSOPGAVE
1
Wie zijn er verzekerd?
11
2
Waarvoor bent u verzekerd?
11
3
Wat krijgt u vergoed?
11
De bruiloft gaat definitief niet door
11
De bruiloft moet definitief voortijdig stopgezet worden 11

1

WIE ZIJN ER VERZEKERD?

1.1

Verzekerd zijn:
- het bruidspaar dat de sluiting van hun huwelijk of een
jubileum daarvan viert en hun
- ouders;
- kinderen en hun partners;
- broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, zwagers en
schoonzussen;
- ooms en tantes en hun partners;
- kinderen van broers en zusters van het bruidspaar;
- de bij het huwelijk aanwezige en als zodanig opgegeven
ceremoniemeester(s) en getuigen.

1.2

Ceremoniemeesters en getuigen van 81 jaar of ouder zijn
niet verzekerd.

2

WAARVOOR BENT U VERZEKERD?

2.1

U bent verzekerd voor de kosten die u moet maken als de
bruiloft door ziekte, ongeval of overlijden van één of meer
personen die u heeft opgegeven op het aanvraagformulier
- niet door kan gaan;
- moet worden uitgesteld;
- voortijdig en definitief moet worden stopgezet;
- moet worden onderbroken.

3

4

3.2

3.3

3.4

WAT KRIJGT U VERGOED?
3.5

3.1

Wij vergoeden de kosten voor het niet doorgaan, stoppen
of uitstellen van de bruiloft. U ontvangt maximaal het
verzekerde bedrag dat op uw polisblad staat. Dit
verminderen wij met alle inkomsten van de bruiloft en
eventuele besparingen.
Onder kosten verstaan we de extra kosten die u heeft als
de bruiloft niet doorgaat, stopt of wordt onderbroken of
uitgesteld. Denk aan huur van de locatie, (om)boekingskosten, het huren van geluids- en 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.
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3.6

11

De bruiloft moet uitgesteld worden
De bruiloft moet onderbroken worden
Kosten voor schade of ongevallen
Wanneer krijgt u geen vergoeding?

11
11
11
11

De bruiloft gaat definitief niet door
Is het al voor het begin van de bruiloft bekend dat de
bruiloft niet doorgaat? Dan vergoeden wij maximaal het
verzekerde bedrag dat op uw polisblad staat:
- voor de kosten die u al gemaakt heeft en nog moet
maken op het moment dat u moet besluiten om de
bruiloft niet door te laten gaan;
- voor de kosten die te maken hebben met
voorbereidingen die u al gedaan heeft.
De bruiloft moet definitief voortijdig stopgezet worden
Moet u de bruiloft definitief stopzetten nadat het begonnen
is, maar vóórdat het oorspronkelijk zou eindigen? Dan
vergoeden wij:
- de kosten als deze betrekking hebben op de periode
waarin de bruiloft niet is doorgegaan;
- de kosten die te maken hebben met het eerder stoppen
van de bruiloft.
De bruiloft moet uitgesteld worden
Moet u de bruiloft uitstellen? Dan vergoeden wij:
- de kosten die te maken hebben met het uitstellen van de
bruiloft.;
- de extra kosten om de bruiloft na het uitstel weer op te
starten.
De bruiloft moet onderbroken worden
Moet u de bruiloft onderbreken? Dan vergoeden wij:
- de kosten die te maken hebben met het onderbreken
van de bruiloft;
- de extra kosten om de bruiloft na de onderbreking weer
op te starten;
- de kosten voor de periode dat de bruiloft korter heeft
geduurd.
Kosten voor schade of ongevallen
Wij vergoeden ook de kosten die u moet maken om
schade of ongevallen te voorkomen. U krijgt hiervoor
maximaal het totale verzekerde bedrag dat op uw polisblad
staat.

4

WANNEER KRIJGT U GEEN VERGOEDING?

4.1

U krijgt geen vergoeding als verzekerden 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;
een ziekte, aandoening of afwijking waarvoor de
verzekerde persoon al voor het evenement onder
behandeling was bij een arts of specialist.

-
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Bijzondere Voorwaarden
Ongevallen Bruiloft

In de Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Bruiloft staan de afspraken die u met ons maakt als u een dekking voor Ongevallen bij uw
Bruiloftverzekering afsluit. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene Contractvoorwaarden en de voorwaarden van
onze Bruiloftverzekering. De dekking van deze voorwaarden is alleen geldig als deze op het polisblad staat en u hier premie voor heeft
betaald.

INHOUDSOPGAVE
1
Wie zijn er verzekerd?
2
Waarvoor bent u verzekerd?
3
Wat krijgt u uitgekeerd?
Bij overlijden

13
13
13
13

1

WIE ZIJN ER VERZEKERD?

1.1

Verzekerd zijn:
- het bruidspaar dat de sluiting van hun huwelijk of een
jubileum daarvan viert en hun
- ouders;
- kinderen en hun partners;
- broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, zwagers en
schoonzussen;
- ooms en tantes en hun partners;
- kinderen van broers en zusters van het bruidspaar;
- de bij het huwelijk aanwezige en als zodanig opgegeven
ceremoniemeester(s) en getuigen.

1.2

4

3.2

3.3

Ceremoniemeesters en getuigen van 81 jaar of ouder zijn
niet verzekerd.
3.4

2

WAARVOOR BENT U VERZEKERD?

2.1

De hieronder genoemde verzekerde gebeurtenissen
moeten hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd van uw
verzekering.

2.2

U (of een andere verzekerde) bent verzekerd als u (of een
andere verzekerde) overlijdt of blijvend invalide wordt door
een ongeval tijdens de bruiloft. Het overlijden of de
blijvende invaliditeit mag alleen het directe gevolg zijn van
een ongeval.

3

WAT KRIJGT U UITGEKEERD?

3.1

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.

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 hoe invalide u bent op basis van de invaliditeit
die wij in de toekomst verwachten. Hiervoor gebruiken wij
de laatste medische informatie.

€ 2.500,€ 12.500,€ 125.000,-

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 polisblad. Heeft u door dit ongeval eerder al
een uitkering voor blijvende invaliditeit ontvangen? Dan
halen wij dat bedrag van de uitkering voor overlijden af.
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13
14
14
14

Hoeveel wij uitkeren, hangt af van welk letsel 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). Aangevuld met die van de Nederlandse Vereniging
voor Neurologie (NVvN). Wij houden hierbij geen rekening
met wat de invaliditeit betekent voor uw (toekomstige)
beroep of uw (toekomstige) bezigheden.

Dekkingsoverzicht
bij overlijden per persoon
bij blijvende invaliditeit per persoon
Voor overlijden en blijvende invaliditeit
samen keren wij maximaal per
gebeurtenis uit

Bij blijvende invaliditeit
Wanneer krijgt u geen uitkering?
Ziekte
Sport, wedstrijden of waaghalzerij

3.5

3.6

13

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 polisblad 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.

3.7

4

4.1

4.2

Bestaande invaliditeit
Was u al invalide? En verergert dat door een ongeval?
Dan kijken wij naar hoe invalide u was vóór het ongeval en
hoe invalide u bent 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.
WANNEER KRIJGT U GEEN UITKERING?
Ziekte
U krijgt geen uitkering 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
U krijgt geen uitkering voor ongevallen die geheel of
gedeeltelijk veroorzaakt zijn door
- professionele sportbeoefening van u of een andere
verzekerde;
- waaghalzerij van u of een andere verzekerde;
- het deelnemen aan of beoefenen van gevaarlijke
bergsporten, parachutespringen, bobsleeën, rodelen,
parasailing of daaraan verwante sporten van u of een
andere verzekerde;
- snelheidswedstrijden met voer- of vaartuigen van u of
een andere verzekerde. Met uitzondering van
betrouwbaarheidsen
puzzelritten,
waarbij
het
snelheidselement niet belangrijk is;
- (mee)rijden op een motor van 50 cc of meer.
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Bijzondere Voorwaarden
Bruidskleding en Cadeau’s

In de Bijzondere Voorwaarden Bruidskleding en Cadeaus staan de afspraken die u met ons maakt als u een dekking voor Bruidskleding
en Cadeaus bij uw Bruiloftverzekering afsluit. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene Contractvoorwaarden en de
voorwaarden van onze Bruiloftverzekering. De dekking van deze voorwaarden is alleen geldig als deze op het polisblad staat en u hier
premie voor heeft betaald.

INHOUDSOPGAVE
1
Wie zijn er verzekerd?
2
Waarvoor bent u verzekerd?
3
Wat krijgt u vergoed?
Reparatie
Diefstal, vermissing of onherstelbare beschadiging
4
Eigen risico

1

WIE ZIJN ER VERZEKERD?

1.1

Alleen het bruidspaar is verzekerd.

2

WAARVOOR BENT U VERZEKERD?

2.1

U bent verzekerd voor schade aan bruidskleding of de in
ontvangst genomen cadeaus door alle van buitenkomende onheilen. Dit zijn onverwachte en onvoorziene
gebeurtenissen die niets met de aard of de kwaliteit van de
bruidskleding of de cadeaus te maken hebben, zoals brand
of stukvallen.

2.2

3

5

15
15
15
15
15
15

U bent verzekerd voor diefstal na inbraak uit een
afgesloten gebouw. Ook diefstal uit een tent is verzekerd
als deze permanent wordt bewaakt.

EIGEN RISICO

4.1

Per gebeurtenis geldt een eigen risico van € 50,-. Het
eigen risico is het afgesproken deel van een schade dat u
zelf moet betalen. Dit trekken wij af van de
schadevergoeding.

5

WANNEER KRIJGT U GEEN VERGOEDING?

5.2

15
15
15
15
15

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.
Contract
Wij vergoeden geen schade die verhaalbaar is op een
leverings- of onderhoudscontract of een andere
overeenkomst.

WAT KRIJGT U VERGOED?
5.3

25%
van
het
verzekerd
bedrag
voor
bruidskleding, tot niet meer dan € 5.000,25% van het verzekerd bedrag voor de in
ontvangst genomen cadeaus.
€ 50,- eigen risico per gebeurtenis voor brand,
storm en inbraak

3.2

4

5.1

Dekkingsoverzicht

3.1

6

Wanneer krijgt u geen vergoeding?
Contract
Noodreparaties
Niet voldoen aan verplichtingen
Begrippenlijst

6

BEGRIPPENLIJST
Dagwaarde: De nieuwwaarde van het voorwerp
verminderd met een bedrag voor veroudering of slijtage.

Reparatie
Heeft u schade aan bruidskleding of cadeaus, maar is de
schade te repareren? Dan vergoeden wij de
reparatiekosten tot maximaal de dagwaarde maar nooit
meer dan het verzekerde bedrag.

Bruiloft: de viering van een huwelijkssluiting of van een
jubileum daarvan.
Gebeurtenis: Elk voorval binnen de geldigheidsduur van
de verzekering waardoor schade ontstaat.

Diefstal, vermissing of onherstelbare beschadiging
Zijn bruidskleding of cadeaus gestolen, vermist of
onherstelbaar beschadigd? Dan vergoeden wij de
dagwaarde van de verzekerde goederen tot maximaal het
verzekerde bedrag dat op uw polisblad staat, verminderd
met de waarde van eventuele restanten.
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Niet voldoen aan verplichtingen
Wij vergoeden geen kosten als u niet aan uw
verplichtingen voldoet. U moet bijvoorbeeld schade
proberen te voorkomen of meewerken bij de behandeling
van een schade. Uw verplichtingen staan in artikel 8.

Nieuwwaarde: het bedrag dat u nodig heeft om een nieuw
voorwerp te kopen. Het voorwerp is van dezelfde soort en
kwaliteit als het oude voorwerp.
Schade: Schade door een verzekerde gebeurtenis.
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