
Evenementen tentoonstellingen, beurzen en monstercollecties

goed organiseren is goed voorbereiden

NnL





Bij het organiseren van festiviteiten, herdenkingen, symposia,

sportwedstrijden, congressen, muziekuitvoeringen, toneel-

voorstellingen, huwelijksfeesten, jubilea, beurzen enzovoorts

krijgt u altijd te maken met financiële risico’s. Datzelfde geldt

voor de deelname aan beurzen. Het evenement moet bijvoorbeeld

worden afgelast omdat een van de hoofdpersonen door een

ongeval of ziekte verhinderd is. 

Of u wordt als organisatie aansprakelijk gesteld voor een ernstig

persoonlijk ongeval. Er kan een grote hoeveelheid geld verloren

gaan door brand, inbraak of afpersing. Wij bieden een aantal

verzekeringen waarmee u zich tegen deze risico’s kunt

verzekeren. Een combinatie van een aantal verzekeringen is in 

de meeste gevallen voldoende. 

Uw verzekeringsadviseur is u daarbij natuurlijk graag van dienst. 

We zetten de verschillende verzekeringen even voor u op een rijtje.

Aansprakelijkheidsdekking Als organisator van een evenement kunt u 

aansprakelijk worden gesteld voor personenschade zoals lichamelijk letsel 

en voor schade aan zaken van personen. Schade aan zaken van derden, die u 

als organisatie onder zich heeft (‘in opzicht’), is niet gedekt. Schade aan het

gebouw kan in veel gevallen tegen extra premie worden meeverzekerd.
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Evenementen tentoonstellingen, beurzen en monstercollecties

Evenementenverzekering



Onkostendekking Als het evenement buiten de wil van de verzekerde niet 

kan doorgaan, voortijdig wordt beëindigd of moet worden onderbroken, bent 

u standaard verzekerd voor de onkosten die voor het evenement zijn betaald 

en/of eventueel nog verschuldigd zijn. Hieronder valt ook het niet kunnen

verschijnen van (hoofd)personen.

Horeca onkostendekking Als horeca-ondernemer verhuurt u zaalruimte en

arrangeert u artiesten ten behoeve van uw klanten. Om dezelfde redenen als

hiervoor beschreven kan een feest niet doorgaan. Een doorlopende onkosten-

verzekering ten behoeve van uw klanten biedt die bescherming en extra service-

verlening die de klant van u verwacht. Zelfs een apart bewijs van verzekering, 

in de vorm van een verzekeringscertificaat, behoort tot de mogelijkheden.

Ongevallendekking Met deze verzekering dekt u naar keuze het ongevallen-

risico van bijvoorbeeld de organisatoren, de medewerkers van en de deelnemers

aan het evenement. 

Het rechtstreeks komen naar en weggaan van het evenement kan worden

meeverzekerd. De standaarduitkeringen bedragen ¤ 2.500,- bij overlijden 

en maximaal ¤ 25.000,- bij blijvende invaliditeit. Deze bedragen kunnen

desgewenst worden verhoogd.

Cascodekking Met de cascoverzekering bent u gedekt tegen schade aan en/of

verlies van zaken van de organisatie of roerende zaken waarvoor de organisatie

verantwoordelijk is, mits deze niet elders zijn verzekerd.

Het verzekerde bedrag wordt bepaald door de totale waarde, inclusief btw. 

De dekking geldt zowel voor het verblijf op het risicoadres als het vervoer van

en naar dit adres binnen de Benelux. De beperkte dekking omvat risico’s ten

aanzien van brand, storm, diefstal na braak en ongeval tijdens vervoer.

Er is een uitgebreide dekking mogelijk waarbinnen alle van buiten komende

oorzaken vallen.
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Regendekking Deze verzekering dekt de voor het evenement betaalde en

eventueel nog verschuldigde onkosten als het evenement niet kan doorgaan,

voortijdig wordt beëindigd of moet worden onderbroken omdat er binnen de

afgesproken dekkingsperiode meer dan de overeengekomen hoeveelheid

neerslag is gevallen. Dit wordt vastgesteld door het dichtstbijzijnde KNMI-

meetstation. De verzekering moet uiterlijk tien dagen voor aanvang van het

evenement zijn afgesloten. Het te verzekeren bedrag is maximaal ¤ 50.000,-.

Gelddekking Met de geldverzekering dekt u het verlies van geld waarvoor 

de organisatie verantwoordelijk is of dat eigendom is van de organisatie door

diefstal na braak, afpersing met geweld of brand.

De dekking geldt tijdens verblijf op de locatie van het evenement, tijdens het

vervoer, tijdens verblijf bij een bankinstelling of bij de verzekeringnemer.

Gedekt is ook schade door vals geld en verlies van geld of roerende zaken, van

personen die bij het evenement betrokken zijn, door afpersing of bedreiging 

met geweld, met een maximum van ¤ 227,- per persoon.
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Wanneer u deelneemt aan exposities, tentoonstellingen of beurzen, loopt u 

het risico van schade aan zowel de tentoongestelde zaken als aan uw stand. 

Met onze tentoonstellingsverzekering kunt u deze zaken, die vaak een

behoorlijk kapitaal vertegenwoordigen, zowel tijdens het evenement zelf 

als tijdens het transport, van tevoren en na afloop verzekeren.

Als u kiest voor een beperkte dekking zijn de tentoonstellingsgoederen en 

de stand verzekerd tegen de risico’s van brand en diefstal na braak tijdens het

verblijf in de tentoonstellingsruimte. 

Deze dekking kan worden uitgebreid met een dekking voor het transportrisico.

Dan is de schade door ongevallen die het vervoermiddel overkomen en de

schade die ontstaat tijdens het laden en lossen ook gedekt. 

Met een all-riskdekking zijn de zaken zowel tijdens het verblijf als 

tijdens het transport verzekerd. De hoogte van de premie hangt onder andere 

af van de aard en de waarde van de te verzekeren zaken, de manier waarop 

een en ander is uitgestald en de tentoonstellingsruimte zelf.
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Tentoonstellingsverzekering
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Met onze monstercollectieverzekering verzekert u zaken die bestemd 

zijn om door u aan uw cliënten te worden getoond of gedemonstreerd. 

Deze monsters kunnen uw eigendom zijn, aan u zijn verhuurd of aan u 

in bruikleen of consignatie zijn gegeven.

De monstercollectie is op all-riskcondities verzekerd:

- zolang de collectie zich in uw auto bevindt.

- tijdens het verblijf van de collectie in andere panden dan uw bedrijfsgebouw.

Diefstal is gedekt na braak:

- aan het gebouw.

- aan de auto.

De monstercollectieverzekering dekt geen schade door:

- bedieningsfouten en slijtage.

- merkelijke schuld.

Bij schade aan de collectie vergoeden wij de reparatiekosten of de waarde-

vermindering direct na het ontstaan van de schade. Daarbij vindt een redelijke

aftrek plaats voor onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn. 

Bij verlies van de collectie vergoeden wij de dagwaarde. Bij verlies van een

onderdeel van de collectie, dat met andere onderdelen een groep vormt, stellen

wij de dagwaarde naar verhouding vast en wordt geen rekening gehouden met

de waardevermindering doordat de groep incompleet is geworden.
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Monstercollectieverzekering



Uw verzekeringsadviseur Als ondernemer heeft u te maken met complexe

risico’s. De gevolgen van schade kunnen verstrekkend zijn. De kwaliteit 

van de verzekeringen waarmee u zich tegen deze risico’s indekt, blijkt pas 

ten volle als er zich inderdaad een schadegeval voordoet. 

Deskundige voorlichting en advisering vóórdat u uw verzekeringen sluit, 

zijn daarom van essentieel belang. Uw verzekeringsadviseur is op dit gebied

volledig deskundig. Op uw verzekeringsadviseur kunt u altijd een beroep doen. 

Voor alle vragen op verzekeringsgebied, hoe uiteenlopend ook, bent u hier 

aan het juiste adres.
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Deze brochure geeft een beknopt overzicht van verzekeringen voor evenementen, tentoonstellingen,
beurzen en monstercollecties. Voor meer informatie verwijzen wij naar de complete polisvoorwaarden. 
Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.



Wat er ook gebeurt. NnL

Nationale-Nederlanden is uw partner voor al uw verzekeringen en

andere vormen van financiële dienstverlening. Uw eigen

verzekeringsadviseur kan u meer vertellen over het brede pakket

van  producten op het gebied van schade- en levensverzekeringen

en employee benefits.

Wat er ook gebeurt. NnL
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Postbus 93604, 2509 AV Den Haag / www.nn.nl

Verzekeringsadviseur
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