Column 27

7 tips
Aan het initiëren, organiseren of mogelijk

er verzekerd dient te worden en geef

maken van een evenement zijn helaas al-

naast de huurprijs ook de te verzekeren

COLUMN

tijd risico’s verbonden. U kunt, al dan niet

waarde op.

terecht, aansprakelijk worden gesteld als

5. Doe zaken met professionele toeleve-

er iets misgaat. Of, als het evenement on-

ranciers die goed gecertificeerd en goed

verhoopt niet doorgaat kan dit een flinke

verzekerd zijn en vraag bij twijfel altijd

financiële strop betekenen. Uiteraard is het

een recente kopie van hun aansprakelijk-

ten eerste van belang er alles aan te doen

heidsverzekering op. Voordeel is dat de

deze risico’s te beperken. Daarbij is het ook

kans op schade hierdoor kleiner is en de

verstandig goed na te denken over wat en

premie voor de evenementenverzekering

hoe te verzekeren.

dus ook lager is.

Hieronder hebben we alvast zeven belang-

6. Denk aan de ketenaansprakelijkheid. Ook

rijke tips op een rijtje gezet, waaraan u

in het geval van schade of een ongeval bij

moet denken omtrent het verzekeren van

een onderaannemer kan de hoofdaanne-

evementen.

mer aansprakelijk worden gesteld.
7. Bij evenementen met 1 artiest/act goed

1. Staat de evenementenverzekering op de

overwegen non appearance te verzeke-

checklist? En wel zodanig dat je tijdig aan

ren. Als de artiest op het laatste moment

de verzekering denkt en niet een paar da-

wegvalt, valt het hele evenement weg.

gen vóór het evenement, zeker niet als je
extreem weer zou willen meeverzekeren.

Indien met deze tips rekening is gehouden,

2. Houd rekening met een steeds kritischer

dan is de keuze welke dekkingsrubrieken

rol van gemeentes: bij het verlenen van

(Productiekosten, Non Appearance, Extreem

vergunningen vragen zij vaker naar de

Weer, Materiaal, Aansprakelijkheid, Onge-

evenementenverzekering en eisen vaker

vallen) van de evenementenverzekering wel

risico beperkende maatregelen.

of niet te verzekeren al een stuk makkelijker.

3. Weeg de risico’s goed af, en verzeker de

Bovendien zal de premie ook echt scherp

risico’s die je niet goed zelf kan dragen.

kunnen zijn.

Doe dit bij voorkeur met een gespeciali-

Zo kunt u dus onbezorgd genieten van uw

seerde verzekeringsmakelaar.

mooie evenementen!

4. Bespreek in het geval van ingehuurd materiaal wie er voor verzekering zorg dient
te dragen en tegen welke waarde (in de
regel de vervangingswaarde en zeker niet
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de huurwaarde). Toeleveranciers: wees
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