Model 30452
blad 1

Bijzondere voorwaarden
Evenementenverzekeringen
onkosten
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1 Begripsomschrijvingen

Ernstige ziekte of ernstig ongeval
Ziekte of ongevalsletsel welke van dien aard is, dat naar
het oordeel van de behandelend geneesheer sprake is van
een zorgwekkende toestand, waarbij voor het leven van de
betrokkene moet worden gevreesd.
Verzekerde
Verzekeringnemer en op het polisblad vermelde personen
en/of groepen van personen.
Ziekte of ongeval
Ziekte of ongevalsletsel welke van dien aard is, dat
betrokkene gezien diens lichamelijke en/of psychische
toestand op medische indicatie niet aan het evenement
kan deelnemen.
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3 Verzekerde kosten

De maatschappij vergoedt:
a indien voor de vastgestelde aanvang van het
evenement komt vast te staan, dat het evenement
definitief geen doorgang kan vinden:
De tevergeefs gemaakte kosten, de nog verschuldigde
kosten, alsmede de extra kosten verbonden aan de
afgelasting;
b indien het evenement moet worden opgeschort naar
een later tijdstip of tijdelijk moet worden onderbroken:
De tevergeefs gemaakte kosten en de extra kosten
verbonden aan de opschorting of onderbreking;
c indien het evenement na de aanvang doch eerder dan
op het daarvoor vastgestelde tijdstip beïeindigd moet
worden:
De onder 3.a bedoelde kosten voor zover zij betrekking
hebben op de periode waarin het evenement geen
doorgang gevonden heeft.

2 Omvang van de verzekering

Verzekerd zijn de door verzekeringnemer gemaakte of nog
te maken kosten, indien het op het polisblad omschreven
evenement:
- moet worden afgelast, of
- moet worden opgeschort of tijdelijk onderbroken moet
worden, of
- voortijdig beëindigd moet worden,
als gevolg van een gebeurtenis omschreven in één van de
navolgende dekkingen:
Dekking A
Nationale rouw
Dekking B
Als omschreven onder Dekking A, alsmede het overlijden
van een lid van het Koninklijk Huis binnen één week
voorafgaand aan het evenement.
Dekking C
Als omschreven onder Dekking B, alsmede het door een
van buiten komend onheil onbruikbaar worden van het
pand of de tent, waarin het evenement wordt gehouden.
Dekking D
Als omschreven onder Dekking C, alsmede een van de wil
van verzekeringnemer onafhankelijke omstandigheid.

4 Bijzondere uitsluitingen

Niet verzekerd is het afgelasten, opschorten of tijdelijke
onderbreken of het voortijdig beïeindigen van het
evenement:
a als gevolg van financïele moeilijkheden van
verzekeringnemer en/of organisatoren;
b als gevolg van geschillen tussen verzekeringnemer
en/of organisatoren en/of deelnemers;
c als gevolg van geringe belangstelling van publiek,
aangezochte deelnemers en/of het zich terugtrekken
van één van de organisatoren;
d als gevolg van weersomstandigheden, tenzij deze het
karakter van een natuurramp dragen, of zodanige
schade aan gebouwen, andere onderkomens of
terreinen waarin respectievelijk waarop het evenement
plaatsvindt, veroorzaakt hebben, dat het evenement
moet worden afgelast, opgeschort, tijdelijk onderbroken
of voortijdig moet worden beëindigd;
e verband houdend met het niet verkrijgen van de ter
zake van het evenement of onderdelen van het
evenement vereiste vergunningen, toestemmingen van
de daartoe bevoegde autoriteiten en/of het niet voldoen
aan de daarin gestelde voorwaarden;
f contractbreuk, anders dan door overmacht, door één of
meer van de bij het evenement betrokkenen
g als gevolg van overlijden of ongeval of ziekte van
personen, ongeacht of die personen op enigerlei wijze
bij het evenement betrokken zijn.
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De van toepassing zijnde dekking staat op het polisblad
vermeld.
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5 Vaststelling van de omvang van de
schade

De omvang van de schade en de hoogte van de kosten
worden vastgesteld
Þ ofwel in onderling overleg
Þ ofwel, bij onderling goedvinden, door één expert
Þ ofwel, als partijen dat wensen, door twee terzake
deskundige experts, waarvan er één wordt benoemd
door de verzekerde en één door de maatschappij.
In laatstgenoemde geval moeten de experts voordat ze
met hun werkzaamheden beginnen, een derde expert
benoemen. Als de eerste twee experts niet tot overeenstemming kunnen komen, stelt de derde expert de schade
vast. Hij blijft daarbij binnen de grenzen van de beide
eerdere schadevaststellingen. Zijn vaststelling is bindend,
zowel voor de verzekerde als voor de maatschappij.
Als de eerste twee experts niet tot benoeming van een
derde expert kunnen komen, zal de voorzitter van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg hem
benoemen. Hij zal dat doen op verzoek van de partij die
zich daarvoor het eerst tot hem wendt. Deze partij zal de
andere partij zonder uitstel en per aangetekende brief van
dat verzoek in kennis stellen. Deze benoeming is bindend
voor beide partijen.
Alle experts hebben het recht andere personen te
raadplegen.
De schadevaststelling van de expert(s), waarbij onder
meer gebruik wordt gemaakt van de opgaven en
inlichtingen die de verzekerde heeft verstrekt, zal gelden
als enig bewijs van de hoogte van de schade.
Als wij meewerken aan de vaststelling van de schade,
betekent dat niet automatisch dat wij de schade
vergoeden.
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