Toelichting IDEA evenementenverzekering
Klap b.v. heeft in samenwerking met branchevereniging IDEA (Independent Dutch Event Association) voor de leden
van IDEA en haar opdrachtgevers een evenementenverzekering ontwikkeld. Opdrachtgevers kunnen gebruik maken
van deze verzekering indien het evenement door een IDEA-lid wordt georganiseerd.
Deze verzekering geldt ook voor evenementen die buiten Nederland (binnen Europa) worden georganiseerd.
De IDEA Evenementenverzekering is opgebouwd uit verschillende rubrieken te weten: Onkosten, Non Appearance,
Slecht Weer, Aansprakelijkheid, Materiaal en Ongevallen. Hieronder een korte toelichting per rubriek.
Onkosten:
€ 1.500.000,-Als maximum voor de totale productiekosten. Opgave per evenement.
Deze rubriek geeft dekking indien buiten de wil van verzekerde om het evenement moet worden afgelast, uitgesteld,
onderbroken dan wel voortijdig moet wordt beëindigd. Er is geen opsomming van gebeurtenissen omdat dat een
beperking zou inhouden. De verzekering biedt kort gezegd dekking voor alles wat niet is uitgesloten.
Te denken valt aan:
afbranden van de locatie,
het niet bereikbaar zijn van de feestlocatie als gevolg van een besmettelijke ziekte onder het vee,
insolventie van een van de betrokken partijen.
Uitgangspunt hierbij is dat verzekerden geen invloed hierop hebben gehad, zoals het zelf niet betalen van een rekening,
het zelf niet (tijdig) aanvragen van een vergunning.
Voorbeeld:
Een evenement wordt georganiseerd op een locatie die vlak voor het evenement plaatsvindt wordt verwoest door een
uitslaande brand. Het feest gaat niet door terwijl al de nodige kosten zijn gemaakt, bewaking, catering etc. Deze
annuleringskosten zijn gedekt op deze rubriek van de IDEA Evenementenverzekering.
Non Appearance:
Deze dekking is meeverzekerd indien de rubriek onkosten is verzekerd.
Gedekt is het risico van het niet kunnen verschijnen als gevolg van overlijden, ernstige ziekte dan wel een met ziekte
verband houdende arbeidsongeschiktheid van gecontracteerde personen die als organisator of deelnemer bij het
evenement zijn betrokken. Oftewel het risico dat deze personen niet in staat zijn datgene te doen wat in het kader van
het evenement van hen wordt verlangd. Voorwaarde is wel dat genoemde personen op het moment waarop het contract
tussen verzekerde en het IDEA lid tot stand komt, in goede gezondheid verkeerden en niet lijden aan kwalen of
gebreken.
Het niet komen opdagen van een geboekte artiest of groep is al vervelend genoeg, teneinde het evenement toch door te
laten gaan zijn de kosten voor een vervangend artiest van gelijkwaardig niveau meeverzekerd. Indien er toch minder
bezoekers/gasten komen dan is de gederfde winst, indien meeverzekerd in het onkostenbedrag, gedekt.
Voorbeeld:
Ter gelegenheid van een 25-jarig bedrijfsjubileum wordt een omvangrijk bedrijfsfeest georganiseerd. Een dag daarvoor
komt de directeur (of een ander personeelslid) te overlijden als gevolg van een verkeersongeval. Onder de
omstandigheden wordt besloten het feest op een later tijdstip plaats te laten vinden. Deze annulering is gedekt onder de
aangeboden evenementenverzekering.
Voorbeeld:
Als hoogtepunt van een feestavond om een geslaagde beursgang luister bij te zetten is er een bekende zanger geboekt.
Als gevolg van een ernstige verkoudheid is de zanger niet in staat die avond op te treden. Gelukkig is het IDEA-lid erin
geslaagd een waardig alternatief die avond te boeken. De extra kosten die hiermee gepaard gaan zijn gedekt op de
evenementenverzekering.
Insolventie:
Dit risico is meeverzekerd indien de rubriek onkosten is verzekerd.
Deze verzekering biedt dekking tegen schade als gevolg van insolventie van een van de bij het evenement betrokken
partijen. Speciaal voor IDEA-leden en bedrijven die met een IDEA-Lid zaken doen is insolventie risico dus afgedekt.
Schade als gevolg van financiële moeilijkheden van (een van) bij het evenement betrokken partijen waardoor het
doorgaan van het evenement in gevaar komt is verzekerd. Gedekt zijn de aantoonbare kosten al dan niet voortvloeiend
uit contractuele verplichtingen teneinde te bewerkstelligen dat het evenement alsnog doorgang kan vinden.
Het verzekerde bedrag van de onkosten rubriek is de maximale uitkering.

Slecht weer:
Een (deels) buiten evenement organiseren in Nederland is niet zonder risico’s.
De weersomstandigheden direct voorafgaande aan dan wel tijdens het evenement kunnen zodanig zijn, dat
noodzakelijkerwijs tot afgelasting, uitstel, onderbreking of vroegtijdige beëindiging moet worden besloten.
Dit risico kan 7 dagen voorafgaande het evenement worden verzekerd. Deze dekking kan alleen voor Nederland worden
afgegeven. Dekking voor buitenland kan in de regel na overleg met Klap b.v..
Aansprakelijkheid:
€ 2.500.000,-Als maximum voor alle aanspraken tezamen per evenement.
€
50.000,-Als maximum premier risque voor schade toegebracht aan onroerend goed.
Deze rubriek dekt personenschade:
Letsel en benadeling van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de
schade die daaruit voortvloeit.
Deze rubriek dekt zaakschade:
Ook is gedekt beschadiging, vernietiging en verdwijning, maar ook verontreiniging of vuil worden, van zaken van
anderen dan de verzekeringsnemer, met inbegrip van de schade die daaruit voortvloeit.
Deze rubriek dekt schade aan de locatie:
Schade die tijdens het evenement aan de locatie wordt toegebracht. Dus als een bezoeker de gehuurde locatie
beschadigd dan is hiervoor dekking tot € 50.000,--.
Met betrekking tot brandschade geldt een maximum uitkering van € 500.000,-- voor zover deze schade door een
brandverzekering is vergoed.
Eigen risico:
Schade aan onroerend goed:
Zaak schade aansprakelijkheid:

€ 1.250,-- voor het gehele evenement.
€ 250,-- per aanspraak.

Materiaal:
€ 250.000,--

Als maximum op materiaal van verzekerde of derden waarvoor verzekerde tijdens het evenement
verantwoordelijk voor is.
Onder deze rubriek kan ingehuurd of eigen materiaal tegen verlies of schade, onverschillig door welke oorzaak
ontstaan, worden verzekerd. Let op slijtage en eigen gebrek en inventarisatie verschillen zijn niet gedekt. Wij adviseren
overigens om inclusief verzekering te huren, laat de eigenaar zijn eigen spullen verzekeren. Bij een eventuele schade
scheelt dat een hoop administratieve rompslomp.
Eigen risico:
Schade aan Materiaal:

€ 500,-- voor het gehele evenement.

Ongevallen:
€
15.000,-Voor overlijden per persoon.
€
50.000,-Voor blijvende invaliditeit per persoon.
€
2.500,-Geneeskundige kosten.
Onder deze rubriek wordt maximaal € 500.000,-- per evenement uitgekeerd.
Met deze rubriek verzekert u een kapitaalsuitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een
ongeval. Deze dekking geldt voor de gehele organisatie dus zowel medewerkers als vrijwilligers van het evenement,
inclusief bezoekers/gasten van het evenement. Tijdens de op- en afbouw, maar ook gedurende het evenement kan één
van de vrijwilligers of medewerkers of bezoekers/gasten altijd iets overkomen. Met deze extra dekking voorziet u in een
tegemoetkoming in de kosten die het voor de betrokkene of nabestaanden met zich meebrengt in een bijzonder
onwelkome situatie.
Wat is niet meeverzekerd?
• Organisatorische problemen.
• Onvoldoende belangstelling.
• Niet-nakoming van contractuele verplichtingen.
• Slecht weer indien niet tijdig gemeld (moet meer dan 7 dagen voorafgaand aan evenement).
Premie:
De IDEA Evenementenverzekering bestaat uit de rubrieken Onkosten inclusief Non Appearance waarbij de premie
1,40% over het totale budget / onkosten bedraagt. Verder kunnen de navolgende rubrieken meeverzekerd worden:
Slecht weer:
0,30% over het totaal bedrag aan budget / onkosten;
Aansprakelijkheid:
€ 125,-- vaste premie per dag;
Materiaal:
0,125% over het verzekerd bedrag, met een minimum van € 75,--;
Ongevallen:
€ 0,15 premie per persoon, met een minimum van € 25,--.
Premies zijn exclusief 21% assurantiebelasting en € 25,-- poliskosten.
Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.

