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Evenementen- 
verzekering Rubriek 4
Cascoverzekering

Artikel 1 Omschrijving van de dekking. 

De artikelen 1.1 t/m 1.3 zijn uitsluitend van toepassing 
indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. 

1.1 Uitgebreide dekking 
Verzekeraar vergoedt verlies van en materiële schade aan 
de verzekerde zaken onverschillig door welke oorzaak 
ontstaan. 

Uitzondering 
Verlies van en materiële schade aan de verzekerde zaken 
veroorzaakt door diefstal, vermissing en/of zoekraken, 
tenzij sprake is geweest van: 
1. diefstal, vermissing en/of zoekraken na braak aan: 

a. de deugdelijk afgesloten ruimte waarin het 
vervoermiddel is gestald; 

b. het deugdelijk afgesloten vervoermiddel tijdens het c. 
transport ten behoeve van het evenement; 

c. de deugdelijk afgesloten ruimte waarin de zaken zich 
op het risico-adres bevinden; 

2. diefstal van het gehele vervoermiddel; 
3. diefstal met geweldpleging. 

1.2 Beperkte dekking (Transport) 
Verzekeraar vergoedt verlies van en materiële schade aan 
de verzekerde zaken, uitsluitend indien: 
1. het vaartuig waarin of waarop de verzekerde zaken zich 

bevinden: 

a. in brand is geraakt; 
b. is gestrand of gezonken; 
c. in aanvaring of in aanraking is gekomen met ijs of enig 

ander voorwerp dan water; 
2. enig vervoermiddel (anders dan een vaartuig) waarin of 

waarop de verzekerde zaken zich bevinden, een ongeval 
is overkomen of in brand is geraakt, mits redelijkerwijs 
kan worden aangenomen dat het evenement naar zijn 
aard en omvang het verlies van en de schade aan de 
verzekerde zaken heeft veroorzaakt; 

3. het verlies en de schade het gevolg zijn van: 
a. brand of ontploffing; 
b. het vallen van de verzekerde zaken of een deel 

daarvan tijdens het laden of lossen; 
c. het overboord werpen of spoelen of op andere wijze 

te water geraken van de verzekerde zaken of een deel 
daarvan; 

d. het lossen van de verzekerde zaken uit nood in een 
noodhaven en het opnieuw laden van die zaken. 

1.3 Beperkte dekking (Verblijf) 
Verzekeraar vergoedt verlies van en materiële schade aan 
de verzekerde zaken indien het verlies en de schade het 
gevolg zijn van: 
a. brand, zoals vermeld in artikel Nadere omschrijvingen; 
b. brandblussing; 
c. blikseminslag, zoals vermeld in artikel Nadere 

omschrijvingen; 
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speciaal te vervaardigen als gevolg van het niet meer 
voorhanden zijn van een onderdelenvoorraad bij de 
fabrikant en importeur, het bedrag dat vereist zou zijn bij 
levering uit voorraad. 

3.3 Verlies van overige zaken 
Verzekeraar vergoedt in geval van verlies van de zaken de 
waarde onmiddellijk vóór het ontstaan van de schade. 

Artikel 4 Schadevergoeding. 

4.1 Reparatie 
Verzekeraar vergoedt in geval van een gedekte schade 
uitsluitend de reparatiekosten. 

4.2 Totaal verlies 
Van totaal verlies is sprake indien reparatie niet mogelijk 
is of de reparatiekosten meer bedragen dan het verschil 
tussen de dagwaarde direct voor en de dagwaarde direct 
na het ontstaan van de schade. 
In geval van totaal verlies vergoedt verzekeraar, 
met inachtneming van het in Hoofdstuk ‘‘Algemene 
Voorwaarden’’ van de Polisvoorwaarden bepaalde over 
‘‘verzekerde som’’, de dagwaarde direct voor het ontstaan 
van de schade onder aftrek van de restantwaarde. 

4.3 Dagwaarde 
Als dagwaarde geldt de waarde van een naar soort, 
kwaliteit, staat en ouderdom, vergelijkbaar object. 

Artikel 5 Nadere omschrijvingen 

Brand 
Hieronder te verstaan een door verbranding veroorzaakt 
en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, 
dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. 

Zo is onder andere geen brand: 
a. zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; 
b. doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 
c. oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en 

ketels. 

Blikseminslag 
Hieronder te verstaan het inslaan van bliksem op het 
risicoadres respectievelijk het vervoermiddel waar de 
verzekerde objecten hiertegen zijn gedekt. Zo is geen 
blikseminslag schade door overspanning of inductie 
zonder waarneembare sporen van inslag op het risico-
adres respectievelijk in het vervoermiddel. 

d. ontploffing, zoals vermeld in artikel Nadere 
omschrijvingen; 

e. diefstal na braak aan de deugdelijk afgesloten ruimte 
waarin de zaken zich op het risico-adres bevinden; 

f. storm, zoals vermeld in artikel Nadere omschrijvingen. 

1.4 Averij-grosse 
Verzekeraar vergoedt, ook boven de verzekerde som en 
zonder aftrek van het eigen risico, de door verzekerde te 
betalen bijdrage in averij-grosse. 

Artikel 2 Uitsluitingen. 

Er bestaat geen recht op vergoeding voor verlies, schade 
of kosten: 
2.1 uit enig gebrek of eigen bederf, of onmiddellijk voort-
komend uit de aard en de natuur van de verzekerde  
zaken zelf; 

Uitzondering 
Verlies en schade aan de zaken veroorzaakt door brand of 
ontploffing zijn gedekt ook indien deze het gevolg zijn van 
een eigen gebrek. 

2.2 aan computers en audio-visuele apparatuur als 
gevolg van bedieningsfouten; 
2.3 door slijtage of enig andere geleidelijk werkende 
invloed; 
2.4 uit beschadiging van onderdelen die regelmatig 
worden vervangen, alsmede beveiligingen zoals 
zekeringen; 
2.5 als gevolg van opzet of roekeloosheid van verzeke-
ringnemer en/of organisatoren; 
2.6 die verhaalbaar is op een leverings- of onderhouds-
contract of enig andere overeenkomst. 

Artikel 3 Omvang van de schade 

3.1 Zaken met antiquaire of kunstzinnige waarde 
Verzekeraar vergoedt bij verlies van en/of schade aan de 
zaken – waarbij deze volledig verloren gaan – de waarde 
die de zaken onmiddellijk vóór het ontstaan van de schade 
in het economische verkeer bezitten. 

3.2 Schade aan overige zaken 
Verzekeraar vergoedt in geval van schade: 
– uitsluitend de reparatiekosten; daarbij wordt een 

redelijke aftrek nieuw voor oud toegepast op de 
onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, 

– indien de reparatiekosten meer bedragen dan het 
verschil in waarde van de verzekerde zaak onmiddellijk 
vóór en na het ontstaan van de schade, niet meer dan 
het verschil tussen deze waarden, 

– indien de vervanging van één of meer onderdelen 
slechts kan geschieden door deze onderdelen 
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Ontploffing 
Onder schade door ontploffing te verstaan gehele of 
gedeeltelijke vernieling, onmiddellijk veroorzaakt door een 
eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of 
dampen. 

Storm 
Hieronder te verstaan wind met een snelheid van 
tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7).
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