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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 c) van 
HOOFDSTUK II van de Speciale Overeenkomsten 
Nr. 1 wordt de dekking uitgebreid tot de terugbetaling 
van het nettoverlies dat de Verzekerde zou lijden ten 
gevolge van de annulatie, de volledige en 
permanente onderbreking of het uitstel van het 
evenement omwille van de slechte 
weersomstandigheden die de montage van het 
spektakel en/of de organisatie van het evenement 
onmogelijk zouden maken of de volledige en 
permanente onderbreking ervan noodzakelijk zouden 
maken, en dit om veiligheidsredenen voor de 
deelnemers en/of de toeschouwers. 
 
De weer- en klimaatstaten van de officiële 
weerstations gelden als verwijzingsbasis voor de 
toepassing van deze dekking in geval van 
schadegeval. 
 
Verder wordt er gepreciseerd dat voor de 
toepassing van deze dekking: 

- Het podium waarop het evenement zich afspeelt, 
moet overdekt zijn en dat het uitstekend gedeelte 
van de overdekking voldoende afmetingen moet 
hebben om de artiesten te beschermen tegen een 
regenbui vallend volgens een hoek van 30° 
 

- Bij het organiseren van een evenement zonder 
overdekt podium zullen de elektrische installaties 
daarvoor geschikt moeten zijn en de organisator 
zal voorzorgsmaatregelen moeten nemen teneinde 
het podium en de installaties te beschermen in 
geval van slechte weersomstandigheden. 

 
- De dekking een einde neemt (tenzij anders 

bepaald): 
Voor concerten: één uur na het begin van de 

opvoering van de persoon of personen die voor het 
spektakel onmisbaar zijn en waarvan de naam in 
de Bijzondere Voorwaarden vermeld staat; 
 
Voor festivals, klank- en lichtspektakels of 
andere evenementen: Overeenkomstig de 

bepalingen waarin de Bijzondere Voorwaarden 
voorzien. 
 

- Wanneer het verzekerde evenement zich in een 
feesttent, een tent of een structuur in openlucht 
afspeelt: 

 
De dekking is dan pas verworven in geval van: 

- windstoten met een snelheid van 90 km/uur, tenzij 
anders bepaald, en/of; 

 
- risico te wijten aan het gewicht van de sneeuwlaag, 

en/of; 
 
- toegangsweigering betekend door een 

veiligheidsverantwoordelijke op gemeentelijk of op 
provinciaal vlak of nog door de politieoverheid, of 
om welke andere reden die in de Bijzondere 
Voorwaarden vermeldt staat. 

 
 
2. UITSLUITINGEN 

 
Naast de uitsluitingen waarin de Algemene 
Voorwaarden voorzien blijven in ieder geval van de 
verzekeringsdekking uitgesloten de annulaties en/of 
de uitstellen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
voortvloeien uit het niet naleven van de wetgeving 
betreffende de montage en de veiligheid van de 
tijdelijke installaties die bestemd zijn voor het onthaal 
van publiek. 
 
Tenzij anders bepaald, wordt een gewone regen niet 
beschouwd als een geval van slechte 
weersomstandigheden. 

 


