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1. VOORWERP VAN DE DEKKING 

 
Onder voorbehoud van de betaling van de premie 
binnen de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde 
termijn waarborgt de Verzekeraar de terugbetaling 
aan de Verzekerde van het nettoverlies dat hij zal 
lijden ten gevolge van de annulatie, de volledige en 
permanente onderbreking of het uitstel van het 
verzekerde evenement. 
 
De annulatie, de volledige en permanente 
onderbreking of het uitstel moet echter voortvloeien 
uit een oorzaak die buiten de controle van de 
Verzekerde of van één van de verzekerde personen 
valt en die zich voordoet na de aanvangsdatum van 
dit contract en vóór de datum waarin voor het einde 
van het evenement werd voorzien of nog vóór de 
einddatum van de dekking als deze laatste datum 
vóór het einde van het evenement ligt. 
 
Uitsluiting met betrekking tot het terrorisme: 

Behoudens andersluidende bepaling met betrekking 
tot het terrorisme in het certificaat, zal deze clausule 
van toepassing zijn. Uitsluiting van elke schade die 
rechtstreeks of onrechtstreeks kan voortvloeien uit 
terrorisme, met inbegrip van biologische of 
chemische terreurdaden, of die er verband mee 
kunnen houden. De toepassing van het “Vigipirate 
plan” in Frankrijk of soortgelijke maatregelen in alle 
andere landen blijven altijd uitgesloten.  
 
Onder terrorisme verstaat men: 

a) Elke werkelijke terreurdaad of dreiging hiertoe die  
uitgaat van om het even welke persoon die 
individueel of voor rekening of in opdracht van om 
het even welke organisatie handelt die activiteiten 
uitoefent die ertoe gericht zijn om het even welke 
regering door machtsmisbruik of geweld te 
beïnvloeden of ten val te brengen. 
 
b) Elke werkelijke terreurdaad of dreiging hiertoe die 
uitgaat van om het even welke persoon die 
individueel of voor rekening of in opdracht van om 
het even welke organisatie handelt die activiteiten 
uitoefent die ertoe gericht zijn het grote publiek en/of 
de Verzekerde door machtsmisbruik of geweld te 
beïnvloeden. 
 
c) Elke werkelijke terreurdaad of dreiging hiertoe die 
uitgaat van om het even welke persoon die 
individueel of voor rekening of in opdracht van om 
het even welke organisatie handelt die activiteiten 
uitoefent die ertoe gericht zijn door machtsmisbruik 
of geweld het verzekerde evenement te 
onderbreken. 
 
Indien er melding van gemaakt wordt op het 
verzekeringscertificaat, zal de annulatie of 
onderbreking van het verzekerde evenement ten 
gevolge van een terroristische daad verzekerd zijn 
voor zover deze beslissing tot annulatie of 
onderbreking genomen wordt door de nationale 
overheid om veiligheidsredenen én voor zover de 
terroristische daad plaatsvindt op de plaats van het 
evenement. Biologische en/of chemische 
terreurdaden of deze die er verband mee houden 
blijven altijd uitgesloten. 

2. UITSLUITINGEN 

 
Blijven van de dekking uitgesloten de verliezen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit: 
 
a) Een schade die in toepassing van de bepalingen 
van HOOFDSTUK III van de Algemene Voorwaarden 
uitgesloten is; 
 
b) De onbeschikbaarheid van om het even welke 
persoon die onmisbaar is voor de verwezenlijking 
van het evenement (Deze dekking kan enkel worden 
verleend op grond van de onderschrijving van de 
waarborg Onbeschikbaarheid van de Personen) ; 
 
c) Slechte weersomstandigheden voor evenementen 
in openlucht* (Deze dekking kan enkel worden 
verleend op grond van onderschrijving van de 
waarborgen Slecht Weer of Gedwongen Uitblijven 
van publiek) ; 
 
d) Elke infiltratie, verontreiniging of contaminatie, 
tenzij ze tijdens de geldigheidsperiode van het 
contract wordt ontdekt en de directe en uitsluitende 
oorzaak is van een annulatie, een volledige en 
permanente onderbreking of een uitstel van het 
verzekerde evenement; 
 
e) Het financieel faillissement van de 
Verzekeringnemer, organisator of onderaannemer, 
 
f) Het gebrek aan financiële middelen, inclusief 
omwille van schommelingen van de wisselkoersen, 
taksen of interestvoeten of van een gebrek aan 
stabiliteit van deviezen; 
 
g) Het gebrek aan belang of aan succes, (gebrek 
aan deelnemers, gebrek aan toeschouwers) of 
boycot van deelnemers/teams,… ; 
 
h) De verbreking van één of meerdere contracten in 
verband met de productie van het evenement, tenzij 
die verbreking te wijten is aan een plotse en 
toevallige omstandigheid die buiten de controle van 
de contracterende partijen valt; 
 
i) Elke staking die effectief begonnen is of die 
aangekondigd werd door het indienen van een 
stakingsaanzegging vóór de aanvangsdatum van 
onderhavig contract; 
 
j) Elk sociaal conflict waarbij de Onderschrijver 
rechtstreeks betrokken wordt. 
 
Er wordt bovendien uitdrukkelijk overeengekomen 
dat dit contract geenszins slaat op het waarborgen 
van de vergoeding van de goederen die voor het 
evenement noodzakelijk zijn en die voor om het even 
welke reden beschadigd of vernield zouden worden 
(Deze dekking kan enkel worden verleend op grond 
van de onderschrijving van de waarborg Materiële 
Schade).  
 
*met inbegrip van evenementen die in een tent 
plaatsvinden. De onbeschikbaarheid en/of 
ontoegankelijkheid van een evenement door storm, 
onweer, hevige windstoten,… zijn ook uitgesloten. 


