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Algemene voorwaarden
Evenementenverzekering

art

1 Begripsomschrijvingen

Aardbeving
Een aardbeving waardoor direct of indirect schade aan de
verzekerde zaken wordt veroorzaakt. Bij schades die
ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende
24 uur nadat zich in of nabij de verzekerde zaken de
gevolgen van aardbeving hebben geopenbaard, dient
verzekerde te bewijzen, dat de schade niet aan dat
verschijnsel is toe te schrijven.
Atoomkernreacties
Als schade door atoomkernreacties wordt beschouwd
schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende
uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is
ontstaan.
Onder atoomkernreactie is te verstaan elke kernreactie
waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting en
kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.
Op de uitsluiting van schade als gevolg van atoomkernreacties is een uitzondering.
De uitsluiting geldt namelijk niet voor radioactieve stoffen
Þ die zich buiten een kerninstallatie bevinden
Þ en die gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te
worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden.
Voorwaarde daarbij is wel dat een bevoegde overheid een
vergunning heeft afgegeven voor vervaardiging, gebruik,
opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen.
De uitsluiting blijft echter van kracht voor zover op basis
van een wet of verdrag een derde aansprakelijk is voor de
geleden schade.
Onder 'kerninstallatie' wordt verstaan een kerninstallatie in
de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen
(Staatsblad 1979-225).
(Bio-)chemische wapens
Een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.
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Gebeurtenis
Een bij het sluiten van de verzekering onvoorzien voorval
dat schade veroorzaakt en dat plaatsvindt binnen de
geldigheidsduur van de verzekering.
Een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden,
wordt als één gebeurtenis aangemerkt. Deze wordt geacht
te hebben plaatsgevonden op het moment van het eerste
voorval uit de reeks.
Maatschappij
De verzekeringsmaatschappij waarmee de verzekeringsovereenkomst, hierna te noemen verzekering, is gesloten.

Molest
Schade die is veroorzaakt door of ontstaan uit:
Þ gewapend conflict:
dit is elke situatie waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar - of minstens de één de ander bestrijden met gebruikmaking van militaire machtsmiddelen. Onder gewapend conflict wordt ook verstaan:
het gewapend optreden van een Vredesmacht van de
Verenigde Naties
Þ burgeroorlog:
dit is een min of meer georganiseerde gewelddadige
strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij een
belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken
is
Þ opstand:
dit is georganiseerd gewelddadig verzet binnen een
staat, dat gericht is tegen het openbaar gezag
Þ binnenlandse onlusten:
dit zijn min of meer georganiseerde gewelddadige
handelingen die zich voordoen op verscheidene
plaatsen binnen een staat
Þ oproer:
dit is een min of meer georganiseerde plaatselijke
gewelddadige beweging die gericht is tegen het openbaar gezag
Þ muiterij:
dit is een min of meer georganiseerde gewelddadige
beweging van leden van een gewapende macht, waarbij de beweging gericht is tegen het gezag waaronder
zij zijn gesteld.
Noot: de omschrijving van molest zoals deze hier is weergegeven, is ontleend aan de tekst die door het Verbond
van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 onder
nummer 136/1981 is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.
Overstroming
Onder overstroming wordt begrepen schade die het gevolg
is van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden,
sluizen of andere waterkeringen en het buiten hun oevers
treden van wateren.
Het maakt daarbij niet uit of de overstroming de oorzaak
dan wel het gevolg is van een gevaar dat door deze
verzekering wordt gedekt.
Verzekerde
Zie de begripsomschrijving "Verzekerde" in de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden.
Verzekeringnemer
Degene die de verzekering met de maatschappij heeft
gesloten.
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Vulkanische uitbarsting
Een vulkanische uitbarsting waardoor direct of indirect
schade aan de verzekerde zaken wordt veroorzaakt.
Bij schades die ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin,
hetzij gedurende 24 uur nadat zich in of nabij de
verzekerde zaken de gevolgen van vulkanische uitbarsting
hebben geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen, dat de
schade niet aan dat verschijnsel is toe te schrijven.

5 Vervaltermijnen

In aanvulling op deze algemene voorwaarden wordt de
omvang van de verzekering omschreven in de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden.

Indien de maatschappij van mening is, dat zij uit hoofde
van een schade geen verplichtingen jegens een verzekerde heeft, zal zij hem daarvan schriftelijk mededeling doen.
Het recht van verzekerde op dekking voor die schade
vervalt één jaar ná de mededeling van de maatschappij,
tenzij verzekerde binnen deze vervaltermijn hiertegen bij
de maatschappij schriftelijk in verzet is gekomen.
In elk geval vervalt voor verzekerde het recht om een
beroep op de polis te doen, indien de aanmelding niet
plaatsvindt binnen één jaar na de gebeurtenis waaruit
verzekerde redelijkerwijs had moeten concluderen dat hij
mogelijk een beroep op deze verzekering zou kunnen
doen.
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2 Omvang van de verzekering

3 Algemene uitsluitingen

6 Premiebetaling

Niet verzekerd is schade:
a als de verzekerde een verplichting die hij volgens de
verzekering heeft, niet is nagekomen en hij de maatschappij daardoor in een redelijk belang heeft
geschaad;
b als de verzekerde een onvolledige of onware opgave
van schade doet over het ontstaan, de aard of de
omvang van de schade met het opzet de maatschappij
te misleiden en deze onvolledige of onware opgave het
verval van het recht op uitkering rechtvaardigt;
c die veroorzaakt is door, die optreedt bij of die voortvloeit
uit atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens en/of
molest.
d veroorzaakt door oorlogstuig, onverschillig hoe deze is
ontstaan;

a Verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de
assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de
dertigste dag nadat ze verschuldigd worden.
b Indien verzekeringnemer het verschuldigde niet tijdig
betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking
verleend ten aanzien van gebeurtenissen die daarna
plaatsvinden. Een ingebrekestelling door de maatschappij is daarvoor niet vereist. Verzekeringnemer
dient het verschuldigde alsnog te betalen.
De dekking gaat weer in de dag nadat het verschuldigde aan de maatschappij of de tussenpersoon is
voldaan.

Naast de uitsluitingen genoemd in dit artikel zijn ook de
uitsluitingen opgenomen in de van toepassing zijnde
bijzondere voorwaarden van kracht.

Behalve bij opzegging wegens opzet de maatschappij te
misleiden, betaalt de maatschappij bij tussentijdse
opzegging van de verzekering de premie naar billijkheid
aan de verzekeringnemer terug.
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4 Verplichtingen van de verzekerde bij
schade

Zodra verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die
voor de maatschappij tot een uitkering kan leiden, is hij
verplicht:
a de maatschappij of de tussenpersoon zo spoedig
mogelijk deze gebeurtenis te melden;
b de maatschappij of de tussenpersoon zo spoedig
mogelijk alle gegevens te verstrekken en stukken door
te zenden;
c de maatschappij zijn volle medewerking te verlenen en
alles na te laten wat de belangen van de maatschappij
zou kunnen schaden.
Naast de verplichtingen genoemd in dit artikel zijn ook de
verplichtingen van verzekerde opgenomen in de van
toepassing zijnde bijzondere voorwaarden van kracht.
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7 Terugbetaling van premie

8 Andere verzekeringen

Niet verzekerd is schade, die gedekt is op enige andere
verzekering, al dan niet van oudere datum, of daarop
gedekt zou zijn, indien deze verzekering niet zou hebben
bestaan.
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9 Einde van de verzekering

De verzekering eindigt:
a op de contractsvervaldatum, indien verzekeringnemer
uiterlijk dertig dagen voor deze datum de verzekering
aan de maatschappij of de tussenpersoon schriftelijk
heeft opgezegd;
b op de contractsvervaldatum, indien de maatschappij
uiterlijk dertig dagen voor deze datum de verzekering
schriftelijk heeft opgezegd;
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c door schriftelijke opzegging door de maatschappij:
1 binnen dertig dagen nadat een gebeurtenis, die voor
de maatschappij tot een verplichting kan leiden, haar
ter kennis is gekomen;
2 binnen dertig dagen nadat zij een onder deze
verzekering gereclameerde uitkering heeft verleend,
dan wel heeft afgewezen;
3 indien de verzekeringnemer langer dan drie
maanden in gebreke is de (suppletie)premie, de
kosten en de assurantiebelasting te betalen;
4 bij schending van de mededelingsplicht. De
verzekeringnemer is wettelijk verplicht om de door de
maatschappij vóór het sluiten van de overeenkomst
gestelde vragen volledig en naar waarheid te
beantwoorden. Als de maatschappij ontdekt dat de
verzekeringnemer niet aan deze mededelingsplicht
heeft voldaan, kan de maatschappij de verzekering
binnen een periode van zes maanden na de
ontdekking opzeggen;
5 indien een verzekerde naar aanleiding van een
gebeurtenis met opzet een onjuiste voorstelling van
zaken heeft gegeven;
De verzekering eindigt in deze gevallen op de in de
opzeggingsbrief genoemde datum.
De maatschappij zal een opzeggingstermijn van twee
maanden in acht nemen.
Als de verzekeringnemer heeft gehandeld met het
opzet de maatschappij te misleiden hoeft de
maatschappij geen opzegtermijn in acht te nemen.
d indien verzekeringnemer weigert de wijziging van
premie en/of voorwaarden te accepteren, die de maatschappij op grond van de voorwaarden kan verlangen,
en wel per de in de mededeling door de maatschappij
genoemde datum;
e door schriftelijke opzegging door verzekeringnemer
binnen dertig dagen nadat een onder deze verzekering
geclaimde verplichting door de maatschappij is
afgewezen.
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10 Overgang van het verzekerde belang

De verzekering eindigt bij overgang van het verzekerde
belang. Echter indien er sprake is van een overgang onder
algemene titel (bijvoorbeeld erfopvolging) zal de
verzekering onder de volgende voorwaarden worden
voortgezet:
a de verzekering blijft van kracht tot de eerstkomende
premievervaldatum;
b indien de periode tussen de overgang onder algemene
titel en de eerstkomende premievervaldatum korter is
dan 30 dagen, wordt de verzekeringsperiode éénmalig
verlengd tot 30 dagen na de overgang onder algemene
titel;
c na afloop van een hierboven bedoelde periode zal de
verzekering alleen dan worden voortgezet, wanneer de
maatschappij de verzekering ten name van de nieuwe
belanghebbende heeft geaccepteerd;
d in alle gevallen eindigt de verzekering onmiddellijk
indien de nieuwe belanghebbende het belang elders
heeft verzekerd.
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11 Aanpassing van premie en/of
voorwaarden

De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden en bloc te wijzigen. Behoort deze verzekering tot
die groep, dan is de maatschappij gerechtigd de premie
en/of voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig
die wijziging aan te passen en wel op een door haar te
bepalen datum.
Verzekeringnemer wordt van de wijziging schriftelijk in
kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen de in de mededeling genoemde
termijn schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste
geval eindigt de verzekering per de in de mededeling
genoemde datum.
Verzekeringnemer heeft niet het recht de wijziging te
weigeren indien:
- de wijziging een verlaging van de premie en/of een
uitbreiding van de dekking inhoudt;
- de wijziging van de premie en/of voorwaarden
voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen.
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12 Registratie

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.
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13 Klachtenbehandeling

U kunt klachten en geschillen die betrekking hebben op de
bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze
verzekeringsovereenkomst voorleggen aan het
Concernbureau klantreacties van NV Interpolis Schade,
Postbus 90106, 5000 LA Tilburg of stuur een e-mail naar
klachten@interpolis.nl.
Wanneer het oordeel van de verzekeraar voor u niet
bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting
Klachteninstituut Verzekeringen.
Dit geldt alleen voor particulieren en kleine bedrijven.
Raadpleeg hiervoor het klachteninstituut. Adres:
Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN
Den Haag (telefoon 070-333 89 99, internet
www.klachteninstituut.nl).Wanneer u geen gebruik wilt of
kunt maken van deze
klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vindt de
behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u
het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.
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14 Nederlands recht

Op de verzekering is het Nederlandse recht van toepassing.
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15 Adres

Kennisgevingen aan u kunnen wij doen aan uw laatst bij
ons bekende adres, of aan het adres van de tussenpersoon via wiens bemiddeling deze verzekering loopt.
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