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HUWELIJKSVERZEKERING 

 

Disclaimer : Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze 
verzekering. Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en 
verplichtingen zijn niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw specifieke verplichtingen 
kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen 

 

Welk soort verzekering is dit? 
De verzekering waarborgt de verzekeringnemer tegen de geldelijke verliezen, de annulatiekosten en/of de schadebeperkingskosten die 
ten laste blijven als gevolg van de totale annulatie of uitstel van het huwelijksevenement en voor zover deze annulatie of uitstel zich 
buiten de wil van de verzekeringnemer en/of verzekerde voordoet. De dekking wordt in de bijzondere voorwaarden en de speciale 
overeenkomsten omschreven. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de bijzondere voorwaarden en de speciale overeenkomsten op de 
algemene voorwaarden. n 

 

 

 Wat is verzekerd? 

 

 
Basiswaarborg:  

 

✓ Gewone annulatie: het nettoverlies dat hij zal lijden ten 

gevolge van de annulatie, de volledige en permanente 

onderbreking of het uitstel van het verzekerde evenement.  

✓ Onbeschikbaarheid van personen:  het nettoverlies dat door 

de Verzekerde zou worden geleden ten gevolge van de 

onbeschikbaarheid van één of meerdere personen die 

onmisbaar zouden zijn voor de verwezenlijking van het 

evenement  

 

Aanvullende waarborgen zijn ook gedekt 

 

✓ De bijkomende kosten die de verzekerde redelijk en 

noodzakelijk zonder de toestemming van de verzekeraar 

heeft gemaakt om de gevolgen van een schadegeval te 

verminderen, maar enkel als bewezen wordt dat de omvang 

van de schade zodoende werd verminderd. 

✓  De bijkomende kosten voor de vrijwaringsmaatregelen die 

uitdrukkelijk met de verzekeraar werden afgesproken als 

redelijke kosten om de gevolgen van een schadegeval te 

trachten te voorkomen of om ze tot een minimum te 

herleiden. 

✓ De boetes die door de eigenaars of beheerders worden 

opgelegd wegens niet tijdige ontruiming van de locatie door 

de verzekerde. Het gaat hier om alle vorderingen tot 

schadeloosstelling, kosten of compensaties die voortvloeien 

uit de verplichtingen in hoofde van de huurovereenkomst 

die ten laste van de verzekerde door de eigenaars of de 

directie van de locatie kunnen worden aangerekend 

omwille van het feit dat de verzekerde de locatie niet heeft 

ontruimd op het einde van de huur.  
 

Optionele waarborgen  

 

✓ Annulatie ten gevolge van slechte weersomstandigheden 

die de veiligheid van het publiek of het personeel in gevaar 

kunnen brengen. 
✓  Gedwongen uitblijven van publiek 

 

  

Wat is niet verzekerd? 

 
Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit 
 

X Buitenlandse oorlog. Het komt de verzekerde toe te bewijzen 
dat het schadegeval uit een ander feit dan een buitenlandse 
oorlog volgt. 

X Burgeroorlog. Het komt de verzekeraar toe te bewijzen dat 
het schadegeval hieruit voortvloeit. 

X Beslag, onteigening, nationalisering of opeising. 

X Een opzettelijke of bedrieglijke fout van de verzekerde. 

X Directe of indirecte gevolgen van een ontploffing, warmte 
uitstraling, bestraling afkomstig van atoomtransmutatie of 
van radioactiviteit, evenals de schade die te wijten is aan de 
uitwerkingen van een bestraling veroorzaakt door de 
kunstmatige versnelling van atoomdeeltjes. 

X Een slechte werking van elektronisch of informaticamaterieel 
en/of van programma’s, exploitatiesystemen, ontwikkelings-
instrumenten of informaticagegevens. 

X Terrorisme tenzij ingeval van optionele waarborg. 

X De uitsluitingen zoals bepaald in de speciale overeenkomsten 
“Gewone Annulatie” en  “Onbeschikbaarheid van Personen”.  
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✓ Materiële schade (dekking van het materiaal en de 

installaties tijdens de manifestatie). 
✓ Burgerlijke Aansprakelijkheid Organisator (dekt de extra- 

contractuele aansprakelijkheid van de organisator en zijn 

aangestelden ten aanzien van derden en dit voor 

lichamelijke en materiële schade). 
✓ Regen zonder annulatie tot gevolg.  

✓ Persoonlijke ongevallenverzekering  voor werknemers, 

technici en vrijwilligers.  
 

 

 Zijn er dekkingsbeperkingen ? 

 De dekking van de bijkomende kosten die de verzekerde redelijk en noodzakelijk zonder de toestemming van de 

verzekeraar heeft gemaakt om de gevolgen van een schadegeval te verminderen is beperkt tot 20%. 

 Bij onbeschikbaarheid van personen ingevolge sterfgeval in de familiekring wordt de dekking beperkt tot het overlijden 

van de ascendenten, nakomelingen en/of zijverwanten in de eerste graad, van de echtgenoot of kennelijke bijzit van de 

betrokken artiest, op voorwaarde dat het overlijden zich tijdens de dekkingsperiode van het contract voordoet en dat de 

overledene jonger was dan 70 jaar. 
 

 

 

Waar ben ik gedekt? 

✓ Op de plaatsen zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden. 
 

 

 

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

 
- U bent verplicht om met de nodige spoed in te staan voor alle redelijk haalbare stappen om elke annulatie te vermijden van 

het evenement dat het voorwerp van de verzekeringsdekking uitmaakt of om de gevolgen van een onvermijdelijke annulatie 

te verminderen. 

- Bij schade, dient u de aangifteprocedure uit artikel 5.1  van de algemene voorwaarden te volgen. Bovendien zal de 

verzekerde alle nodige bijstand moeten verlenen aan de verzekeraar en hem alle gevraagde boeken, documenten, 

rekeningen en informaties ter beschikking moeten stellen of er desnoods een kopie moeten van bezorgen wanneer de 

verzekeraar oordeelt dat ze voor het onderzoek van het schadegeval en de raming ervan noodzakelijk zijn. 

- U bent verplicht de verzekerde personen te onderwerpen aan de controle van de door de verzekeraar aangewezen 

geneesheren.   

- U dient de premie te betalen. 

 
 

 

 

Wanneer en hoe betaal ik?  

U hebt de verplichting om de premie te betalen op de vervaldag die vermeld staat in de bijzonder voorwaarden van het 
contract  en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. 
 

 

 

Wanneer begint en eindigt de dekking?  

De begindatum en de duurtijd van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. 

 

 

Hoe zeg ik mijn contract op? 
Het contract eindigt van rechtswege op de einddatum. Het contract kan worden opgezegd vóór zijn einddatum in de 

volgende gevallen: bij vermindering van het risico,  als de verzekeraar weigert een overeenkomstige vermindering van de 

premie toe te staan en in geval van gerechtelijke herstel of  gerechtelijke vereffening van de verzekerde. Het contract kan 

worden opgezegd bij een ter post aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 

 


