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Deze dekking wordt enkel verleend als er in de bijzondere voorwaarden melding van gemaakt wordt. 

 
 
1. VOORWERP VAN DE DEKKING 

 
In afwijking van de bepalingen van alinea b) van 
HOOFDSTUK II van de Speciale Overeenkomsten 
N° 1 wordt de dekking uitgebreid tot de terugbetaling 
van het nettoverlies dat door de Verzekerde zou 
worden geleden ten gevolge van de onbeschik-
baarheid van één of meerdere personen die 
onmisbaar zouden zijn voor de verwezenlijking van 
het evenement ten gevolge van een gebeurtenis die 
zich onafhankelijk van de wil van deze personen of 
van verzekerde zou voordoen, met inbegrip van een 
ontvoering of vrijheidsberoving tijdens de 
dekkingsperiode van dit contract. 
 
Voor sterfgevallen in de familiekring wordt  
de dekking echter beperkt tot het: 
 

overlijden van de ascendenten, nakomelingen en/of 
zijverwanten in de eerste graad, van de echtgenoot 
of kennelijke bijzit van de betrokken artiest, op 
voorwaarde dat het overlijden zich tijdens de 
dekkingsperiode van het contract voordoet en dat de 
overledene jonger was dan 70 jaar. 
 
De dekking wordt eveneens verleend ten  
gevolge van: 
 

Ziekte en/of ongeval waardoor de ascendenten, 
nakomelingen en/of zijverwanten in de eerste graad, 
van de echtgenoot of kennelijke bijzit van de 
betrokken artiest, als het leven van deze personen in 
gevaar verkeert en onder voorbehoud van het feit dat 
het ongeval of de eerste vaststelling van de ziekte 
plaatsgrijpt tijdens de dekkingsperiode en dat de 
betrokken persoon jonger is dan 70 jaar.  
 
Er wordt verder gepreciseerd dat elk gezinslid aan 
dezelfde voorwaarden en uitsluitingen van dit 
contract is onderworpen, net alsof het de verzekerde 
artiest was. De dekkingen vangen aan op de dag 
waarop de verzekerde artiest kennis krijgt hetzij van 
het sterfgeval of van de ziekte en/of het ongeval van 
de verzekerde aanverwante. 
 
2. UITBREIDING  

 
Bij uitbreiding wordt de dekking annulatie uitgebreid 
tot de annulatie ten gevolge van een ongeval van 
één of meerdere leden van het technisch team, op 
voorwaarde dat het betrokken ongeval zich voordoet 
binnen 24 uren vóór de opvoeringen die plaatsvinden 
in Frankrijk, Zwitserland en Benelux of binnen 
48 uren vóór de opvoeringen die plaatsvinden in de 
andere landen.  
Deze dekking wordt echter enkel verleend als het 
technische team dat voor de verwezenlijking van de 
opvoering noodzakelijk is, uit maximum 10 leden 
bestaat. Een schriftelijke verklaring is in de andere 
gevallen noodzakelijk. 
 
De Verzekerde zal bij schadegeval echter moeten 
aantonen dat de deelneming van het betrokken lid 
van het technisch team onmisbaar was. 

 
 
3. UITSLUITINGEN 

 
Blijven echter steeds van de dekking uitgesloten de 
gevallen van onbeschikbaarheid van een persoon als 
rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: 
 
a) een gebeurtenis die in toepassing van de 
bepalingen van HOOFDSTUK III van de Algemene 
Voorwaarden uitgesloten is, 
 
b) het gebrek aan bezorgdheid, ijver of 
voorzichtigheid door verzekerde of door de 
artiest(en) of de personen die onmisbaar zijn voor de 
verwezenlijking van het evenement,  
 
c) een conflict of een contractuele inbreuk door 
verzekerde, de artiest(en) of de personen die 
onmisbaar zijn voor de verwezenlijking van het 
evenement, 
 
d) elk gekend lichamelijk, psychologisch of medisch 
antecedent van de onmisbare persoon, behoudens 
andersluidend akkoord van de Verzekeraar na een 
medisch onderzoek, 
 
e) elke vliegtuigreis, anders dan als passagier op 
een lijnvlucht goedgekeurd door de instellingen voor 
luchtverkeersleiding, behoudens als de Verzekeraar 
er zich voorafgaandelijk akkoord mee verklaard 
heeft, 
 
f) zwangerschap, bevalling, maandstonden en/of 
elke hieruit voortvloeiende verwikkeling, 
 
g) gebruik van verdovings- en/of geneesmiddelen die 
niet door een bevoegde medische instantie zouden 
voorgeschreven zijn, 
 
h) een ongeval opgelopen door een onmisbare 
persoon terwijl die onder invloed van alcohol zou 
staan in de zin van de Belgische wetgeving 
betreffende het besturen van motorrijtuigen, evenals 
de ziekten die te wijten zouden zijn aan het 
chronisch gebruik van alcohol, 
 
i) zelfmoord of zelfmoordpoging, 
 
j) vermoeidheid, lichamelijke uitputting die niet uit 
een ziekte voortvloeit,  
 
k) een geval van een depressie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


