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Evenementenverzekering 

Rubriek slechte 

weersomstandigheden 
 

 
 
Artikel 1  Begrippen 
 
1.1  Kortstondige weersconditie  
Een weersomstandigheid die maximaal 12 uur aanhoudt. 

 

1.2  Neerslag  
Neerslag in de vorm van regen, hagel en/of sneeuw gevallen in de dekkingsperiode, die de voor de 

dekkingsperiode geldende (maximale) hoeveelheid te boven gaat. Bij bepaling van de hoeveelheid neerslag in de 

vorm van hagel en sneeuw geldt de geregistreerde hoeveelheid smeltwater. 

 

1.3  Stortregens  
Neerslag van meer dan 25 millimeter per uur. 

 

1.4  Zware windstoten  
Windstoten met een windgemiddelde snelheid over  
10 minuten van meer dan 62 km per uur (17,2 meter per seconde; 8 Beaufort). 

 

1.5  Zware storm  
Een lokale/regionale kortstondige weersconditie waarbij stortregens en/of zware windstoten plaatsvinden. De 

minimale windkracht is 8 Beaufort. 

 

1.6  Extreme weersinvloeden  
Extreme weersinvloeden zijn kortstondige weerscondities die gepaard gaan met stortregens en/of zware 

stormen. 

De vaststelling door het hoofdstation van het KNMI of Meteo Consult, dat zich het dichtst bij de locatie van het 

evenement bevindt, is bindend. 

 
1.7  Afgelasting  
Indien voor de vastgestelde aanvang van het evenement bekend wordt dat het evenement geen doorgang kan 

vinden. 

 
1.8  Uitstel/onderbreking  
Indien het evenement wordt uitgesteld naar een later tijdstip of tijdelijk onderbroken moet worden. 
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1.9  Voortijdige beëindiging  
Indien, na aanvang, het evenement eerder dan op het daarvoor vastgestelde tijdstip beëindigd moet worden. 

 

Artikel 2  Omschrijving van dekking 
 

Artikel 2.1  Omvang van de dekking  
De verzekering dekt de schade, die verzekeringnemer lijdt indien het in het polisblad omschreven evenement,  
a. geen doorgang kan vinden;  
b. moet worden uitgesteld;  
c. tijdelijk moet worden onderbroken;  
d. voortijdig moet worden beëindigd als gevolg van extreme weersinvloeden die zich in de dekkingsperiode 

voordoen en 

1. naar oordeel van de organisator van het evenement en/of lokale overheden een ernstige bedreiging vormen 

voor de veiligheid van degenen die het evenement bijwonen en/of  
2. het verzekeringnemer of de organisator van het evenement onmogelijk maken om noodzakelijke maatregelen 
te nemen ter voortgang van het evenement vanwege:  
2.a gevaar voor persoonlijke veiligheid van degenen die verantwoordelijk zijn voor de te nemen maatregelen en/of 

2.b fysieke onuitvoerbaarheid. 
 

Artikel 2.2  Verzekerde kosten 
 

Verzekeraar vergoedt tot ten hoogste de verzekerde som: 

 

2.2.1  Afgelasting  
a. de op het tijdstip waarop de afgelasting noodzakelijk wordt, gemaakte en/of nog verschuldigde kosten; 

b. de extra kosten verbonden aan de afgelasting en het ongedaan maken van de reeds getroffen 

voorbereidingen; 

 

2.2.2  Uitstel/onderbreking  
a. de kosten verbonden aan het uitstel of de onderbreking;  

b. de extra kosten om het evenement na het uitstel alsnog op een later tijdstip te doen plaatsvinden; 
 
c. bij tijdelijke onderbreking, de kosten bedoeld onder 2.3. voor de periode dat het evenement eventueel korter 

heeft geduurd dan oorspronkelijk werd vastgesteld; 

 

2.2.3  Voortijdige beëindiging  
de onder 2.1 genoemde kosten voorzover deze betrekking hebben op de periode, waarin het evenement niet is 

doorgegaan. 
 

Artikel 3  Uitsluitingen 
 

3.1  Verzekeraar is geen vergoeding verschuldigd voor schade door weersomstandigheden die het karakter van 

een natuurramp dragen of zodanige schade veroorzaken aan gebouwen of andere opstallen waarin het 

evenement plaatsvindt, dat het evenement geen doorgang kan vinden. Deze uitsluiting is alleen van kracht indien 

Rubriek Onkostenverzekering is meeverzekerd. 

 

Artikel 4  Schade 
 

Artikel 4.1  Schadeberekening  
4.1.1  Verzekeraar vergoedt in geval van een gedekte schade de in artikel Omschrijving van dekking onder 

verzekerde kosten genoemde kosten en extra kosten onder aftrek van de eventuele inkomsten tot ten hoogste 

de verzekerde som. 

 

 



 

December 2019 

 

 

 

 

4.1.2  Onder inkomsten wordt verstaan: de recette vermeerderd met alle andere ontvangen gelden, bijv. uit 

verhuur van stands, subsidies, advertenties, sponsoring e.d. onder aftrek van verschuldigde belastingen en 

ontvangen gelden die als gevolg van de in de dekkingsomschrijving genoemde omstandigheden terugbetaald 

moeten worden.  
4.1.3  Toerekening van de kosten die zijn gemaakt voor de periode waarin het evenement wel doorgang vond, 

gebeurt pro rata op basis van de voor die periode verwachte belangstelling in verhouding tot de verwachte 

belangstelling voor de totale duur van het evenement. 

 

Artikel  4.2 
 

Naast het gestelde in hoofdstuk Schade van de Polisvoorwaarden dient verzekeringnemer te bewijzen dat de 

schade veroorzaakt is door extreme weersinvloeden. Verzekeringnemer dient bij het indienen van de claim alle 

beschikbare documenten over te leggen waaronder: 
 
1. originele facturen die verband houden met de begroting,  
2. expertiserapport of enig ander document dat een bewijs vormt van de omvang en oorzaak van de schade,  
3. een weerrapport van het hoofdstation van het KNMI en/of Meteo Consult, dat zich het dichtst bij de locatie 

van het evenement bevindt;  
4. een schriftelijke verklaring van de desbetreffende autoriteiten;  
5. foto’s en/of video-opnames, waaruit duidelijk valt af te leiden hoe ernstig de extreme weersinvloeden zijn 

geweest. 
 

 

 

 


