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Bijzondere voorwaarden
Evenementenverzekeringen
aansprakelijkheid
art

1 Begripsomschrijvingen

Bereddingskosten
Kosten die verbonden zijn aan maatregelen die tijdens de
contractsduur van de verzekering door of vanwege de
verzekerde worden getroffen en die redelijkerwijs geboden
zijn om het onmiddellijk dreigende gevaar van schade af te
wenden en/of om de schade te beperken en de schade
aan zaken die daarbij zijn ingezet.
Milieu-aantasting
De uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping
van een vloeibare, vaste of gasvormige stof voorzover die
Þ een prikkelende werking heeft;
Þ en/of een besmetting of bederf veroorzaakt
Þ en/of een verontreinigende werking heeft in of op
- de bodem
- de lucht
- het oppervlaktewater
- een al dan niet ondergronds(e) water(gang).
Schade
Onder schade wordt verstaan:
Schade aan personen
Schade door letsel of aantasting van de gezondheid van
personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met
inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
Schade aan zaken
Schade door beschadiging, vernietiging, verlies, verontreiniging of vuil worden van zaken van anderen dan de
verzekeringnemer, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken is niet
begrepen beschadiging, vernietiging of verlies van op
elektronische informatiedragers aanwezige computersoftware en databestanden.
Verzekerde
a Verzekeringnemer in zijn verzekerde hoedanigheid.
b De ondergeschikten van verzekeringnemer, indien en
voor zover ook verzekeringnemer in zijn verzekerde
hoedanigheid aansprakelijk is
c De bestuurders, vennoten, personeelsvereniging(en) en
vrijwilligers, indien en voor zover zij werkzaamheden
verrichten voor verzekeringnemer binnen de verzekerde
hoedanigheid.
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2 Omvang van de verzekering

a Omschrijving van de dekking
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor
schade ontstaan tijdens de verzekeringsduur, ongeacht
of de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden voor, danwel tijdens de looptijd van de

verzekering en wel voor alle verzekerden te zamen tot
ten hoogste de in de polis genoemde verzekerde
bedragen.
b Onderlinge aansprakelijkheid van verzekerden
Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden
onderling, echter met uitzondering van de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van verzekeringnemer.
c Verzekerd bedrag
Het op het polisblad vermelde verzekerd bedrag geldt
als maximum per gebeurtenis. Voor de duur van de
verzekering respectievelijk per verzekeringsjaar wordt
maximaal tweemaal het verzekerd bedrag uitgekeerd.
art

3 Motorrijtuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen

a Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde
voor:
1 door of met een motorrijtuig veroorzaakte schade;
2 door of met een luchtvaartuig veroorzaakte schade;
3 door of met een vaartuig veroorzaakte schade aan
zaken.
b De onder 3.a genoemde uitsluitingen gelden niet ten
aanzien van:
1 Het regierisico
De aansprakelijkheid van verzekerde voor met of
door een motorrijtuig veroorzaakte schade, die het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van het geven
van aanwijzingen aan de bestuurder van dat motorrijtuig.
De onder 3.a sub 1 genoemde uitsluiting blijft echter
van kracht wanneer:
a verzekeringnemer eigenaar of verzekeringsplichtig houder is van dat motorrijtuig en/of
b de bestuurder van dat motorrijtuig tevens een
ondergeschikte van verzekeringnemer is
2 Het gebruik van motorrijtuigen door ondergeschikten
De aansprakelijkheid van verzekeringnemer voor
schade die een ondergeschikte als bestuurder van
een motorrijtuig met of door dat motorrijtuig heeft
veroorzaakt.
De onder 3.a sub 1 genoemde uitsluiting blijft echter
van kracht wanneer:
a verzekeringnemer eigenaar of verzekeringsplichtig houder is van dat motorrijtuig en/of
b verzekeringnemer krachtens een overeenkomst
de beschikking over dat motorrijtuig heeft
gekregen.
In dit verband blijft echter gedekt de aansprakelijkheid voor schade die een ondergeschikte met of
door een motorrijtuig veroorzaakt, terwijl hij
zonder toestemming of medeweten van verzekeringnemer dat motorrijtuig gebruikt;
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3 Aanhangers
De aansprakelijkheid van verzekerde voor schade
veroorzaakt met of door een aanhanger, mits
a de aanhanger niet verbonden was met een motorrijtuig, en
b de schade is toegebracht nadat de aanhanger
veilig buiten ieder verkeer tot stilstand is gekomen
en gehouden;
4 Laden en lossen
De aansprakelijkheid van verzekerde voor schade
veroorzaakt met of door zaken, terwijl deze worden
geladen op of gelost van een motorrijtuig, aanhanger, vaartuig of luchtvaartuig;
5 Lading
De aansprakelijkheid van verzekerde voor schade
toegebracht door lading, die zich bevindt op dan wel
valt of gevallen is van een motorrijtuig;
6 Passagiers
De aansprakelijkheid van verzekerde voor schade
veroorzaakt als passagier van een motorrijtuig,
vaartuig of luchtvaartuig met inbegrip van de schade
aan het betreffende vervoermiddel;
7 Vaartuigen
De aansprakelijkheid van verzekerde voor schade
veroorzaakt met of door een vaartuig dat uitgerust is
met een motor voor eigen voortstuwing tot en met
3KW (4,07 PK) en/of een waterverplaatsing heeft tot
en met 20 m3;
8 Motorische gebruiksvoorwerpen
De aansprakelijkheid van verzekerde voor schade
door of met motorisch voortbewogen stofzuigers,
veegmachines, maaimachines en dergelijke
gebruiksvoorwerpen, mits zij een snelheid van 10
km/uur niet kunnen overschrijden.
De risico's vermeld onder b.1, b.2, b.5, b.6, b.7 en b.8
zijn niet verzekerd indien en voor zover zij gedekt zijn
krachtens een andere verzekering.
Een eventueel op deze andere verzekering van toepassing zijnd eigen risico wordt niet vergoed.
art

4 Opzicht

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan
zaken die veroorzaakt is gedurende de tijd dat een
verzekerde - of iemand namens hem - deze zaken
vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent,
gebruikt, bewaart of om welke reden dan ook onder zich
heeft.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
Þ schade aan zaken van ondergeschikten: voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van een ondergeschikte waarvoor u als werkgever aansprakelijk bent.
Maar de uitsluiting blijft van kracht als de zaak van de
ondergeschikte een motorrijtuig is;
Þ regres brandassuradeuren: voor de aansprakelijkheid
voor schade aan zaken die een verzekerde onder zich
heeft, als en voor zover schade aan die zaken is
vergoed door een brandassuradeur die zich verbonden
heeft te handelen overeenkomstig de regels van de
Bedrijfsregeling Brandregres 2000. Maar de uitsluiting
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blijft van kracht als de verzekerde deze zaken in huur,
pacht, lease, bruikleen of bewaarneming onder zich
heeft;
Þ werkzaamheden bij derden: voor de aansprakelijkheid
voor schade aan andere zaken dan die waaraan
of waarmee bij de uitvoering van werkzaamheden bij
cliënten of derden werkzaamheden werden verricht op
het moment waarop de schade werd veroorzaakt;
Þ toegevoegde zaken: voor de aansprakelijkheid voor
schade die veroorzaakt is door een gebrekkig onderdeel dat gemonteerd is aan of dat geplaatst is in een
zaak die de verzekerde aan de eigenaar of bezitter
heeft opgeleverd of teruggeleverd. Dit geldt alleen als
de oplevering of teruglevering heeft plaatsgevonden
nadat de verzekerde dat vervangende dan wel nieuwe
(gebrekkige) onderdeel heeft gemonteerd of geplaatst.
De uitsluiting blijft onverkort van kracht voor het
gebrekkige onderdeel zelf.
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5 Milieu-aantasting

a Milieu-aantasting
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade in
verband met een milieu-aantasting. Evenmin zijn
verzekerd de kosten van verweer. In het kader van een
milieu-aantasting is wel verzekerd
- de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
luchtverontreiniging, waaronder niet vallen kosten
van sanering;
- de aansprakelijkheid voor personenschade.
In deze gevallen worden de kosten van verweer wel
vergoed.
b Schade aan ondergeschikten
De uitsluiting onder a. is niet van toepassing op de
aansprakelijkheid van een verzekerde tegenover zijn
ondergeschikten, voor schade die door hen wordt
geleden en die verband houdt met het verrichten van
werkzaamheden ten behoeve van verzekerde.
c Eigen risico
Een eigen risico van toepassing op een elders lopende
verzekering wordt niet vergoed, tenzij anders is overeengekomen.
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6 Bijzonderde uitsluitingen

a Aansprakelijkheidsverhogende bedingen
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die
voortvloeit uit een boete-, schadevergoedings-,
garantie-, vrijwarings- of een ander soortgelijk beding,
behalve indien en voor zover de aansprakelijkheid ook
zou hebben bestaan zonder een dergelijk beding.
b Vuurwerk
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door
of verband houdend met vuurwerk.
c Diefstal of vermissing
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door
of verband houdend met diefstal of vermissing van
zaken.
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d Tribunes
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door
of verband houdend met het bezitten, gebruiken of doen
gebruiken van een tribune
e Deelnemers
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan
zaken van deelnemers aan het (de) evenement(en).
Bezoekers worden niet als deelnemer aangemerkt.
f Geleverde zaken/verrichte werkzaamheden
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor:
1 schade aan de door of onder verantwoordelijkheid
van verzekeringnemer geleverde zaken;
2 schade en kosten verband houdend met het terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van de
door of onder verantwoordelijkheid van verzekeringnemer geleverde zaken;
3 schade en kosten verband houdend met het geheel
of gedeeltelijk opnieuw verrichten van de door of
onder verantwoordelijkheid van verzekeringnemer
verrichte werkzaamheden;
ongeacht door wie de schade is geleden of de kosten
zijn gemaakt.
art

7 Geldelijke zekerheid

Als een overheid wegens een gedekte schade het stellen
van een geldelijke zekerheid verlangt ter waarborging van
de rechten van benadeelden, zullen wij deze zekerheid
verstrekken tot ten hoogste € 22.700,00 per aanspraak.
Verzekerde is verplicht ons te machtigen over de zekerheid te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven.
Verzekerde is bovendien verplicht alle medewerking te
verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.
art

8 Proceskosten, wettelijke rente en bereddingskosten

a Boven de in de polis vermelde verzekerde bedragen
worden vergoed:
1 de kosten van met goedvinden of op verzoek van de
maatschappij gevoerde procedures en in haar
opdracht verleende rechtsbijstand. Boeten,
afkoopsommen en met een strafproces
samenhangende gerechtskosten worden niet
vergoed;
2 de wettelijke rente over het door de verzekering
gedekte gedeelte van de hoofdsom.
b Bereddingskosten.
Voor vergoeding van bereddingskosten gelden de in de
polis vermelde verzekerde bedragen voor de duur van
de verzekering respectievelijk per verzekeringsjaar als
limiet voor de vergoeding van schade en
bereddings-kosten te zamen.

4131-032006 / 30412

art

9 Eigen risico

art

10 Verplichtingen van verzekerde bij schade

Zodra de verzekerde kennis draagt of behoort te dragen
van een gebeurtenis, die voor de maatschappij tot een
verplichting 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 zich te onthouden van iedere uiting of handeling die, of
ieder nalaten dat, erkenning van aansprakelijkheid
inhoudt of waaruit deze kan worden afgeleid;
d aan de maatschappij zijn volle medewerking te
verlenen, aan haar de leiding van de behandeling van
de schaderegeling en de procedures over te laten en
alles na te laten wat de belangen van de maatschappij
zou kunnen schaden;
e ingeval tegen hem een strafvervolging wordt ingesteld
zich zo de maatschappij dit wenst te laten bijstaan door
een door de maatschappij aan te wijzen raadsman en
deze alle gevraagde medewerking te verlenen. Hij is
echter niet gehouden hoger beroep aan te tekenen of
daarvan afstand te doen;
art

11 Regeling van de schade

a De maatschappij belast zich met de regeling en de
vaststelling van de schade. Zij heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen
schikkingen te treffen. Zij zal daarbij met de belangen
van verzekerde rekening houden.
b Bestaat de te betalen schadevergoeding uit periodieke
uitkeringen en is de waarde van deze uitkeringen vermeerderd met eventuele andere schadevergoedingen,
hoger dan het verzekerd bedrag, dan wordt de duur of
de hoogte van deze uitkeringen, naar keuze van verzekerde, naar evenredigheid verminderd.
Indien het vermoeden bestaat, dat de te vergoeden
schade het verzekerd bedrag te boven gaat, zal de
maatschappij verzekerde hiervan in kennis stellen en in
overleg met hem de uitkering van het verzekerd bedrag
regelen
art

12 Seksuele gedragingen

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid:
- van een verzekerde voor schade die is veroorzaakt
door en/of voortvloeit uit zijn seksuele of seksueel
getinte gedragingen van welke aard dan ook;

Het op het polisblad vermelde eigen risico geldt per
gebeurtenis voor schade aan zaken.
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- van een tot een groep behorende verzekerde voor
schade die is veroorzaakt door en/of voortvloeit uit
seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke
aard dan ook van één of meerdere tot de groep
behorende personen, ook in het geval niet de
verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen
art

13 Asbest

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt door, voortvloeiend uit of verband houdend
met asbest of asbesthoudende zaken.
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