N.V. Interpolis Schade
H.r. nr. 18015881 Tilburg

Evenementenverzekering
Aanvraag

Gegevens
verzekeringnemer
Naam verzekeringnemer

Telefoonnummer

Handelsnaam
(indien afwijkend)

Bank-/gironummer

Adres
(zo nodig ook postadres)
Postcode en woonplaats
Soort bedrijf of beroep
Rechtsvorm

Betreft

eenmanszaak
maatschap
VOF

CV
BV
NV

Vereniging
Stichting

wijziging van polisnr.
aanvraag offerte
nieuwe verzekering
Is de evenementenverzekering al eerder verzekerd geweest bij Interpolis?
nee

ja, polisnummer

Bent u al voor andere risico’s bij Interpolis verzekerd?
nee
Betaalwijze

ja, polisnummer

nota/kwitantie

automatische afschrijving

acceptgiro

Persoonsgegevens Gegevens van de eigenaar, maatschapleden, vennoten, firmanten, bestuurder(s), statutair
directeuren
Naam

Privé-adres

Geboortedatum Nationaliteit

Ingangsdatum

1733 042009

Het evenement vindt plaats van
t/m
Wilt u het voor- en narisico verzekeren (op- en afbouwperiode)?
nee
ja, periode van
t/m

In te vullen door tussenpersoon Contactpersoon

Tussenpersoonnummer

Reeds geoffreerde premie
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Algemene gegevens
evenement
a Onder welke benaming wordt het evenement gehouden?

b Omschrijving soort evenement/festiviteiten

c Waar wordt het evenement gehouden?

Is dit de eerste keer dat het evenement wordt georganiseerd?
ja
nee
Zo nee, is er in het verleden wel eens schade geleden?
nee

ja, te weten

d Heeft u een website, programmaboekje of folder waar het evenement staat omschreven?
nee

ja (graag website vermelden of exemplaar toevoegen)

Verzekeringsvorm
Welke dekkingen wenst u?
aansprakelijkheidsdekking, verzekerd bedrag			
						
					
					
						

E 500.000,00
E 1.250.000,00
E 2.500.000,00

Hoeveel personen hebben een actieve taak binnen de organisatie?
Hoeveel deelnemers omvat het evenement? 			
Hoeveel bezoekers worden verwacht? 			
Worden er ter plaatse tribunes gebouwd?
nee

ja, aantal zitplaatsten

afmetingen tribune

Zijn alle vergunningen geregeld?
nee
ja
Is er een calamiteitenplan aanwezig? Bij motorsportevenementen altijd een calamiteitenplan,
de wedstrijdreglementen en een schets van het circuit meesturen.
nee
ja (zo ja, insturen met aanvraag).
materiaaldekking (nieuwwaarde van de te verzekeren materialen)
Soort dekking
dekking A (brand/storm)
dekking B (brand/storm/inbraak)
dekking C (alle van buiten komende onheilen)
Omschrijving te verzekeren zaken

E

Nieuwwaarde

E
E
E
E
E
(als de ruimte niet toereikend is, specificatie als bijlage toevoegen)
Wat is de bouwaard van de gelegenheid waarin het evenement wordt gehouden?
steen/hard
steen/hout of riet
tent
openlucht
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Is er inbraak-/diefstalbeveiliging aanwezig?
nee
ja, te weten
		
electronische beveiliging
		
dag en nacht bewaking door personeel
		

anders,

vernielingsdekking, (verzekerd bedrag premier risque)
E
(uitsluitend te verzekeren voor gehuurde panden met de vaste inventaris)
Locatie en soort pand
				
				
regendekking
			
Gedurende welke uren
Datum

Aantal mm neerslag

Van

Tot

uur

uur

E

uur

uur

E

uur

uur

E

onkostendekking				
E
Soort dekking
dekking A (nationale rouw)
dekking B (dekking A en het overlijden van een lid van het Koninklijk Huis binnen één week 		
		 voorafgaand aan het evenement
dekking C (dekking B en het door een van buiten komend onheil onbruikbaar worden van het 		
		 pand of de tent, waarin het evenement wordt gehouden)
dekking D (dekking C en “een van de wil van verzekeringnemer onafhankelijke omstandigheid”)
Hoe groot is het kostenbudget voor het evenement?
E

(s.v.p. specificatie bijvoegen)

Welk bedrag van het totale budget zal als “tevergeefs betaald” en/of “alsnog te betalen” moeten
worden aangemerkt als het evenement niet doorgaat?
E
Zijn er bij het evenement personen betrokken van wie een eventueel overlijden, ziekte of ongeval
direct van invloed is op het wel of niet doorgaan van het evenement?
Overlijden?
nee
ja
Ziekte?
nee
ja
Ongeval?
nee
ja
Als één van de vragen met ‘ja’ is beantwoord, graag opgave van namen, geboortedata en/of
functies van de betreffende personen.

Wilt u extreme weersomstandigheden meeverzekeren?
nee
ja
Onder extreme weersomstandigheden wordt verstaan:
Onder deze dekking is meeverzekerd het risico van afgelasting van het evenement door de
organisator in samenspraak met een overheidsinstantie als gevolg van extreme weersomstandigheden waarbij sprake moet zijn van:
- een ernstige bedreiging voor de veiligheid van de bezoekers.
Onder extreme weersomstandigheden worden verstaan:
- Stortregens (van meer dan 25 millimeter neerslag per uur);
- Zware storm (8 Beaufort).
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ongevallendekking
			
Voor welke personen?
Omschrijving 		

A. Bij overlijden

E 		

5.000,00

B. Bij blijvende invaliditeit

E 		

25.000,00

Aantal

organisatie		

		

vrijwilligers, verkeersregelaars			
deelnemers

				

			

Voor welke dagen?
gelddekking
Soort dekking
dekking A (transportrisico)						
		 Op welke wijze wordt het geld vervoerd?

E

		
Voor welke dagen is de gelddekking van kracht?
		
		 Wat is de totale omzet?			

E

dekking B (verblijf op locatie), 						

E

		 Adres:
			
			

				

dekking C (verblijf bij medewerkers), 			

E

		 Adres:
			
			
dekking D (vals geld)				

E

2.500,00

Slotvragen
Gegevens van de eigena(a)r(en), maatschapleden, vennoten, firmanten, bestuurder(s),
statutair directeur(en)
Naam

Privé-adres

Geboortedatum

- Bent u of een van de bovengenoemde personen in de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie
of justitie? Bijvoorbeeld omdat u of een van de andere personen werd verdacht van het plegen van
een misdrijf?
Zo ja, geef dan aan om wat voor misdrijf het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het
resultaat daarvan was en of eventuele (straf) maatregelen al zijn uitgevoerd. (U kunt deze informatie
desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)
nee
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ja, toelichting

- Is u of een van bovengenoemde personen in de laatste 8 jaar een verzekering opgezegd of
geweigerd?
Zo ja, geef dan aan om wat voor soort verzekering het ging en wat de reden was voor de opzegging/
weigering.
nee

ja, toelichting

- Heeft u of een van de bovenstaande personen in de laatste 8 jaar een of meerdere schades geleden
waartegen de aangevraagde verzekering(en) dekking biedt/bieden en die niet eerder bij ons is/zijn
aangemeld?
Zo ja, geef dan aan wanneer die schades hebben plaatsgevonden, om wat voor soort schade(s) het
ging en hoe groot de omvang van die schade(s) was.
nee

ja, toelichting

- Bent u of een van bovengenoemde personen in de laatste 8 jaar bij een faillissement betrokken
geweest?
Zo ja, geef dan aan welke (rechts)persoon failleerde, wie de curator was en wat de relatie van u of
een van de andere personen tot dat faillissement was.
nee

ja, toelichting

Mededelingsplicht U bent wettelijk verplicht om de door ons vóór het sluiten van de overeenkomst gestelde vragen
volledig en naar waarheid te beantwoorden. Er bestaat geen recht op uitkering, als wij ontdekken dat
u niet aan deze mededelingsplicht heeft voldaan en wij u daar binnen een periode van 6 maanden
na de ontdekking op wijzen.
Privacy Interpolis maakt deel uit van de Achmea Groep en Achmea Holding N.V is de Verantwoordelijke voor
de verwerking van uw persoonsgegevens. U wordt beschouwd als klant van de Groep.
Bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze
gebruiken wij binnen de Achmea Groep voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, om
u te informeren over relevante producten en/of diensten, voor het waarborgen van de veiligheid en
integriteit van de financiële sector, voor statistische analyse, relatiebeheer en om te voldoen aan de
wettelijke verplichtingen. Op het gebruik van uw persoonsgegevens is de Gedragscode “Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing.
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij als Achmea Groep uw gegevens
raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist. In dit kader kunnen
deelnemers van de Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is risico’s te
beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing.
Meer informatie vindt u op www.stichtingcis.nl.
Akkoordverklaring U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste beantwoording van alle vragen, die betrekking hebben
op de totstandkoming van deze verzekering, ook al vult een ander deze gegevens voor u in. Wij
moeten immers aan de hand van de gegeven antwoorden een juiste inschatting kunnen maken van
het te verzekeren risico. U verklaart met de ondertekening van dit formulier dat de vragen volledig
en naar waarheid zijn beantwoord, dat u akkoord gaat met het bovenstaande en dat u hiermee de
aangevraagde verzekering wilt verkrijgen. U bent wettelijk verplicht om de gestelde vragen volledig
en naar waarheid te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking
hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden
meeverzekerd.
Als achteraf blijkt dat u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht hebt voldaan, kan dat ertoe
leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Bovendien kunnen wij dan de
verzekering opzeggen (artikelen 7:928 t/m 930 BW).
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Automatische incasso
De premie mag automatisch afgeschreven worden van mijn bank-/girorekening.
rekeningnummer
Wilt u s.v.p. ook in geval van niet automatische incasso het rekeningnummer vullen, zodat wij bij een
eventuele premierestitutie het bedrag direct aan u over kunnen maken.

Datum

Handtekening

Ondertekening
Verzekeringnemer verklaart hierbij de toepassing van algemene voorwaarden te aanvaarden. Het is
verzekeringnemer bekend dat de toepasselijke algemene voorwaarden ter inzage liggen ten kantore
van de verzekeraar alsook dat deze hem op zijn verzoek onverwijld en kosteloos zullen worden
toegezonden.
Ondergetekende verklaart alle vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en verplicht
zich de op grond van deze aanvraag opgemaakte polis te accepteren en de premie en kosten te
voldoen.

Datum
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Handtekening
aanvrager

