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Evenementen
verzekering Rubriek 6
Regenverzekering

Artikel 1 Begripsomschrijving. 

1.1  Regen 
Neerslag in de vorm van regen, hagel en/of sneeuw 
gevallen in de dekkingsperiode, die de voor de dekkings
periode geldende maximale hoeveelheid te boven gaat, 
zoals dit wordt vastgesteld door het hoofdstation van het 
KNMI dat zich het dichtst bij de locatie van het evenement 
bevindt. Bij bepaling van de hoeveelheid neerslag in 
de vorm van hagel en sneeuw geldt de geregistreerde 
hoeveelheid smeltwater. De vaststelling door het KNMI is 
bindend. 

1.2  dekkingsperiode 
De periode zoals deze in het polisblad wordt genoemd. 

Artikel 2 Omschrijving van de dekking. 

De verzekering dekt de schade die verzekeringnemer 
lijdt indien het in het polisblad omschreven evenement, 
als gevolg van regen in de zin van artikel 1.1 die in de 
dekkingsperiode de overeengekomen hoeveelheid te 
boven gaat: 
a. geen doorgang kan vinden; 
b. moet worden uitgesteld; 
c. tijdelijk moet worden onderbroken; 
d. voortijdig moet worden beëindigd. 

Artikel 3 Verzekerde kosten. 

Verzekeraar vergoedt tot ten hoogste de verzekerde som: 

3.1  afgelasting 
indien voor de vastgestelde aanvang van het evenement 
bekend wordt, dat dit geen doorgang kan vinden: 
3.1.1 de op het tijdstip waarop de afgelasting noodzakelijk 
wordt, gemaakte en/of nog verschuldigde kosten; 
3.1.2 de extra kosten verbonden aan de afgelasting en het 
ongedaan maken van de reeds getroffen voorbereidingen; 

3.2  uitstel/onderbreking 
indien het evenement wordt uitgesteld naar een later 
tijdstip of tijdelijk onderbroken moet worden: 
3.2.1 de kosten verbonden aan het uitstel of de onder
breking; 
3.2.2 de extra kosten om het evenement na het uitstel 
alsnog op een later tijdstip te doen plaatsvinden; 
3.2.3 bij tijdelijke onderbreking, de kosten bedoeld onder 
3.3 voor de periode dat het evenement eventueel korter 
heeft geduurd dan oorspronkelijk werd vastgesteld; 



Evenementen verzekering Rubriek 6 Regenverzekering  |  Voorwaardenblad 06.6 237
2

0
.10

11

3.3  voortijdige beëindiging 
indien, na aanvang, het evenement eerder dan op het 
daarvoor vastgestelde tijdstip beëindigd moet worden. 
3.3.1 de onder 3.1 genoemde kosten voorzover deze 
betrekking hebben op de periode, waarin het evenement 
niet is doorgegaan. 

Artikel 4 Schadevergoeding. 

4.1 Verzekeraar vergoedt in geval van een gedekte 
schade de in artikel 3 genoemde kosten en extra kosten 
onder aftrek van de eventuele inkomsten tot ten hoogste 
de verzekerde som. 
4.2 Onder inkomsten wordt verstaan: de recette ver
meerderd met alle andere ontvangen gelden, bijvoorbeeld 
uit verhuur van stands, subsidies, advertenties, sponsoring 
e.d. onder aftrek van verschuldigde belastingen en 
ontvangen gelden die als gevolg van in artikel 2 van  
deze Rubriek genoemde omstandigheden terugbetaald 
moeten worden. 
4.3 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 5 Uitsluitingen. 

Verzekeraar is geen vergoeding verschuldigd voor weers
omstandigheden 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 2 Onkostenverzekering 
is meeverzekerd. 


